
ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES
SÉRIE: A ARMA DA ORAÇÃO

SEMANA 38: A Oração e a Volta de Jesus
(baseado no cap. 5 do livro “A Vida de Oração de Jesus”)
Texto Básico: Lucas 21.34-36
 A volta de Jesus será o ápice da vida cristã. 

É o momento pelo qual todo crente anseia, tal qual 
uma noiva espera o dia do casamento. Porém, vale a 
pergunta: como você tem se preparado seu coração 
para a volta de Cristo? O texto lido traz uma rela-
ção direta entre a oração e este evento maravilhoso. 
De acordo com o verso 36 não há como acautelar-se 
sem a oração, pois, na ausência dela, nosso coração 
fica “sobrecarregado”. Por quê? Porque quando não 
oramos, a orgia, a impureza, a embriaguez e as pre-
ocupações deste mundo cada vez mais dominarão 
e governarão o coração. Estes três elementos estão 
interligados entre si. A orgia é o resultado das ações 
de uma pessoa tomada pelos efeitos do álcool. As 
preocupações da vida também levam muitos a se 
embriagarem para “esquecer os problemas”. Isso é o 
que acompanha os incrédulos, que vivem amarra-
dos com as preocupações deste mundo. O proposito 
deles é investir em sua própria vida e buscar pelo que 
comer, vestir e beber. Por causa das preocupações 
deste mundo, as pessoas ouvem o evangelho, mas 
não compreendem (Mt. 13.22, Mc. 4.19, Lc. 8.14). 
Este é o modo de viver dos descrentes.

 Quando o crente não está acordado pela 
oração, ele não realiza o propósito da sua vida que 
é o cumprimento da vontade de Deus, pelo contrá-
rio, vai acabar numa vida mundana. Hoje em dia há 
muitos crentes dentro das igrejas cujo objetivo é o 
mundo e eles só se preocupam com a comida, ves-
timenta e bebida. Viram-se de costas para a vida es-
piritual, tornando-se insensíveis. A diferença só está 
em carregar a Bíblia e vir para a Igreja, mas, quando 
saem ao mundo, suas preocupações são iguais às 
dos descrentes. Esta infelicidade acontece por não 
se esforçarem para orar e não orararem corretamen-
te. Quantos que se rotulam de crentes, mas vivem 
ansiosos para ter os bens que as pessoas do mundo 
têm? Ainda mais, tem gente que para se encher das 
coisas do mundo batalham em orar e jejuar. Há pes-
soas que estão na igreja e em vez de, através da ora-
ção, se desvencilharem do mundo, se amarram com 
as coisas vãs do mundo, estes são crentes néscios ou 
sem sabedoria.

 Qual é o resultado da vida de orgia, em-
briagada pelo mundo? Vai sofrer um desastre no 
dia do Senhor. Quem não estiver acordado pela 
oração, mas sim embriagado pelas preocupações 
deste mundo não terá como escapar da condenação 
do julgamento no dia da volta do Senhor. Em 1 Ts. 
5.2-4, Paulo apresenta argumento semelhante ao de 
Cristo. Ele alerta que há perigo de receber o dano no 
julgamento para quem não se preparou para a volta 
do Senhor em oração, porque o dia virá como laço 
e ladrão de noite. Para quem tem a vida de oração 
sempre viva, vai receber o dia glorioso do Senhor 
como o dia que completa a sua gloriosa salvação. 
Por que a oração contínua é importante para a pre-
paração da volta do Senhor? Porque quando nós 
estamos acordados, sempre em oração, podemos 
evitar lançar sobre o nosso coração os três perigos: 
orgia, embriaguez e a preocupação do mundo. Não 
somente isso, vamos desfrutar das bênçãos espiritu-
ais contrárias a estes perigos. Quando nós oramos 
sempre, o nosso coração fica embaixo do absoluto 
domínio do Espírito Santo e, por isso, cada vez mais, 
fica longe da orgia, embriaguez e preocupações 
mundanas.

 O crente verdadeiro não vai receber mal-
dição no dia da volta do Senhor. O propósito da vol-
ta do Senhor é nos dar a bênção da salvação com-
pleta. Em Lucas 21.28, lemos que “...ao começarem 
estas coisas a suceder exultai e erguei a vossa cabeça; 
porque a vossa redenção se aproxima”. Aqueles que 
guardarem seu coração em oração, chegarão nesse 
dia exultantes e de cabeça erguida, não por orgulho, 
mas cheios de alegria pela chegada do noivo.

 Pense Nisso!
 
Perguntas para Reflexão
• Por que muitos crentes, embora afirmem ser sal-

vos, não preparam seus corações em oração para a 
segunda vinda de Cristo?

• Leia Mateus 7.21-23 e veja os perigos de uma 
falsa segurança de salvação.

DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS

Vem aí o Dia de Ação de Graças (28/11). 
Prepare seu grupo e traga sua doação!!!


