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Orar sem cessar

Oração E Audição de Deus

Deus nos fala o tempo todo, mas precisamos nos acostumar
com a voz dele, que pode levar algum tempo para alguns.

Podemos, contudo, falar constantemente com Deus através
da oração e durante as nossas atividades diárias.

O que é oração?

É uma conversa direta com Deus.

Como eu rezo?

Você simplesmente fala com Deus. Para falar com Deus, o
Pai, ele deve ser alcançado através do nosso Salvador
pessoal, Jesus Cristo, dizendo: Pai celestial, peço-lhe em
nome de Jesus. Você deve então falar com Deus o Pai.

Quando você reza para o seu Senhor e Salvador pessoal,
Jesus Cristo, quem é o Filho de Deus, você ora a Ele
diretamente em Seu próprio nome. "Senhor Jesus, eu venho
até você em oração, então você continua a orar.

Por que devo rezar pelo primeiro?

 Algumas das coisas para orar são:
 O batismo do Espírito Santo de Deus. (Ele irá guiá-lo,
protegê-lo e cuidar de você).
 Um relacionamento próximo com Deus e para ajudá-lo
a ouvir a Sua voz e a ensinar-lhe a orar e a conhecer a
Sua vontade para a sua vida.
 Para a orientação dos deuses para que você saiba o que
Ele quer que você faça e possa mantê-lo seguro.
 Para mantê-lo protegido e para manter seu caminho
direto sabedoria, conhecimento, compreensão e uma
revelação da Palavra de Deus.

=========================

=========================

Além disso, você deve ter uma conversa geral com Deus sobre
tudo e qualquer coisa. Ao manter o respeito por Deus, Ele é
nosso Pai e nosso melhor amigo e, portanto, também deve ser
considerado e feito para se sentir amado e apreciado e
quando estamos chateados, Deus quer que nós o falemos
sobre isso e diga a Ele o que pensamos e sentimos e Você não
pode esconder seus pensamentos dele, pois Ele pode ouvi-los
desde que Ele foi o único que criou a mente. Ele é,
naturalmente, superior a ele, mas apenas porque Ele já sabe,

isso não significa que ele não quer que você fale com ele
sobre isto. Assim como você pegou o telefone e ligue para sua
mãe ou seu amigo e diga-lhes o que está acontecendo, Deus
quer que você leve tudo para Ele e, além disso, Ele já sabe
tudo sobre quem ou qualquer coisa teve parte em sua virada
no primeiro lugar e Ele não condena seus filhos, não
importa quem culpa foi e se cometeu um erro e é genuíno em
seu arrependimento querendo mudança, então você precisa
se afastar dele em oração dizendo "Deus, eu me arrependo do
que você fez" e Deus sendo apenas é perdoador. Para ser
perdoado, também devemos perdoar a todos aqueles que nos
fizeram mal, que nós temos desculpa para incluir amigos,
familiares, vizinhos, aqueles que não sabemos bem, se eles
trabalham na loja local ou na pessoa do post, etc. ocorreu, o
perdão é necessário e libera o perdoador e as preocupações das
pessoas. Un-forgiveness muitas vezes mantém o
desesperador amargo, chateado e preso. A amargura também
pode ser escondida e superfície mais tarde ou de maneiras
não reconhecidas e pode comer fora em pessoas e também
alterar a forma como eles tratam os outros ou abordar novas
relações gerais com os outros prejudicando possíveis
sindicatos com outros (falta de confiança e mais) e devem
ser colocados na oração, dizendo a Deus que você os perdoa e
se qualquer raiva em relação a Deus por qualquer coisa que
não tenha feito o seu caminho deve ser perdoada. Qualquer

culpa é muitas vezes falta de perdão para si mesmo. O
perdão também deve ser posto em oração. o perdão deve ser
genuíno para ser eficaz. Se o perdão é uma luta, então,
enquanto o arrependimento é essencial, você também deve
pedir a Deus que nos ajude a exercer isso. Un-forgiveness
pode separar pessoas de Deus e inibir o fluxo de muitas
coisas boas entre uma pessoa e Deus. Qualquer erro deve ser
arrependido por esse dia o mais rápido possível.

Sempre dê graças a Deus e louve e as orações terminam em
Amém
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Natural Son

(Por Pastor Mich)
Acreditamos que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus e
que Jesus Cristo é o filho de Deus e morreu para nos salvar de
nossos pecados e foi ressuscitado. Acreditamos no batismo
na água e no Espírito Santo. Acreditamos que o Espírito
Santo é a terceira Pessoa da Santíssima Trindade, que Ele
procede do Pai e do Filho e é igual com eles em todos os
aspectos, incluindo o poder e a glória, e deve ser obedecido e
adorado e é um presente para o crente , capacitando e Ele fala
apenas a verdade. Acreditamos que o homem é profano e que

ele deve nascer de novo e santificado pelo sangue de Jesus e
deve haver confissão de pecados para Deus. Acreditamos na
segunda vinda de Chist e cura divina de Deus.
______________________________________________________________

O poder da oração e as diretrizes

O que é oração?
Rezado - # 4336 Grego: proseuchomai = Para orar a
Deus, suplicar, adorar, orar com fervor.

Definições do dicionário Webster
Suplicação: humilde oração sincera, uma petição
humilde, um pedido sincero, uma súplica.
Entrevista: Ato de suplicar, suplicar, oração urgente,
petição séria, solicitação urgente.
• Quando falamos a Deus em oração, devemos pedir as
coisas de acordo com a Sua vontade. A maneira de
estabelecer o que é a Sua vontade é estudar Sua
Palavra. (João 5: 14-15)

• Há momentos em que as pessoas rezam e sentem que
não estão recebendo uma resposta. Em primeiro
lugar, precisamos reconhecer a voz de Deus. Deus
responde à oração mesmo que seja um não, mas se a
mente estiver ocupada e não estiver focada em Deus, a
voz dele pode não ser reconhecida e Ele pode ter
respondido ainda mais de uma vez, mas a resposta
não foi recebida. Ao fazer uma chamada telefônica, o
receptor deve ser levantado antes que a voz na outra
extremidade possa ser ouvida. (Salmo 23) As ovelhas
conhecem a voz de seu pastor e seguem sempre que o
pastor deles vai e, para fazer isso, precisa ser silêncio
e o tempo sozinho com Deus é essencial. Ao acordar, a
primeira coisa que precisamos fazer é falar com Deus
e agradecê-lo por nos manter durante a noite e pela
beleza do novo dia à frente e devemos exalá-lo e

louvá-Lo por quem Ele é e também tudo o que ele fez
para nós e para os outros, lembrando que ele também
manteve nossas famílias e amigos. Frutifica primeiro a
primeira parcela de uma coisa, a primeira vez que
acordamos, devemos oferecer a Deus diariamente.

• (James 4: 3) Se você não perguntar, você não
receberá. Se você não perguntar, não pode esperar
receber, assim como você pode entrar em um
escritório de correios e exigir livro de 12 selos, mas a
menos que você se aproxime do contador e solicite,
não será dado a você. Quando alguém toca uma porta,
eles são ouvidos. Deus ouve tudo, mas o que é
solicitado deve estar de acordo com Sua vontade e
pelas razões corretas.

(Mateus 7: 7) Deus nos pede para pedir, bater e
buscar. Pedir é apenas perguntar, enquanto procurar
é ir em busca de
Para procurar: o dicionário de Webster em 1913, para
tentar encontrar, ordenar, solicitar, solicitar, suplicar,
tentar chegar ou
Venha procurar, encontrar, tentar, acompanhar.

A paciência é uma necessidade. Quando uma semente
é colocada em um bom solo, não se torna uma árvore
em meia hora. Há momentos em que vemos as
respostas às nossas orações se manifestarem
rapidamente, enquanto há momentos em que
devemos aguentar, mas quando esperamos no Senhor,
ele renovará a nossa força (Isaías 40:31), mas
enquanto aguardamos, devemos ser de coragem
também ( Salmo 27:14)
Coragem = confiante, animada, ousada, eu ouso,
aguardo, sinto a mente.
Vários tipos de oração
1. petições: este é um apelo a uma necessidade. (1 João
1: 9-2: 2).
2. súplicas: (Filipenses 4: 6)
3. ação de graças: isto é agradecendo a Deus pelo que
Ele fez, está fazendo e vai fazer. (Colossenses 2: 6-7)
4. Intercessão: de acordo com W.E Vine, está buscando
a presença de Deus em favor dos outros. Simon pediu
a Pedro que suplicasse por ele no livro de atos. (Atos
8:24). Há momentos em que as pessoas pedem oração
por si mesmas sobre uma coisa específica, mas
também há momentos em que Deus coloca outras
pessoas diante de nós para orar, mas também há
outras vezes em que é óbvio para nós que uma pessoa
precisa de oração e de expressar uma questão, mas

não solicite oração, então devemos ainda rezar por
eles, quer sejam crentes ou não.

A oração feita de acordo com a vontade de Deus com
os motivos certos é a chave para abrir muitas portas.
Deus também se importa com os Seus filhos e Ele
entrega o que Ele diz que Ele irá. (Números 23:19)
Deus não é um homem que deve mentir. Há momentos
em que Deus abençoa seus filhos e seu
comportamento os impede da experiência completa
de sua benção. Deus também conhece o melhor
momento e pode haver coisas para lidar primeiro e a
paciência é algo que Deus nos dá como um presente e
uma necessidade muito valioso, mas precisamos usálo. Pedir oração por isso é uma excelente idéia, no
entanto, você pode achar que surjam situações em que
você precisa ser paciente e perseverante, mas, no
final, produzirá bons resultados se você permitir.
Dê sempre graças pela sua comida em oração e peça a
Deus que abençoe sua comida durante a oração.
Sempre reze pelos outros e aqueles que te
machucaram, insultaram-no, injustiçaram-se,
ofendiram você, etc., orem por eles rapidamente.
Perdoe-os em oração e se comporte como se você os
perdoasse. Você pode, de fato, perguntar a Ir para
ajudá-lo a perdoá-los, pois, em alguns casos, pode ser

mais difícil. Não deve haver nada que você não possa
perdoar a alguém e também há uma boa chance de
que você e essa pessoa possam entrar no que poderia
se tornar um conflito novamente para testar seu
perdão e você deve aguentar. Se você perdoou alguém,
então você deve ser capaz de tratá-los do mesmo
modo que seus entes queridos, mas há alguns casos
em que alguém está doente e talvez seja necessário
manter-se afastado deles, mas isso não significa que
eles devem ser ignorados se você Entre em contato
com eles, mesmo que inesperadamente.

A oração feita de acordo com a vontade de Deus com
os motivos certos é a chave para abrir muitas portas.
Deus também se importa com os Seus filhos e Ele
entrega o que Ele diz que Ele irá. (Números 23:19)
Deus não é um homem que deve mentir. Há momentos
em que Deus abençoa seus filhos e seu
comportamento os impede da experiência completa
de sua benção. Deus também conhece o melhor
momento e pode haver coisas para lidar primeiro e a
paciência é algo que Deus nos dá como um presente e
uma necessidade muito valioso, mas precisamos usálo. Pedir oração por isso é uma excelente idéia, no
entanto, você pode achar que surjam situações em que
você precisa ser paciente e perseverante, mas, no
final, produzirá bons resultados se você permitir.
Dê sempre graças pela sua comida em oração e peça a
Deus que abençoe sua comida durante a oração.
Sempre reze pelos outros e aqueles que te
machucaram, insultaram-no, injustiçaram-se,
ofendiram você, etc., orem por eles rapidamente.
Perdoe-os em oração e se comporte como se você os
perdoasse. Você pode, de fato, perguntar a Ir para
ajudá-lo a perdoá-los, pois, em alguns casos, pode ser
mais difícil. Não deve haver nada que você não possa
perdoar a alguém e também há uma boa chance de

que você e essa pessoa possam entrar no que poderia
se tornar um conflito novamente para testar seu
perdão e você deve aguentar. Se você perdoou alguém,
então você deve ser capaz de tratá-los do mesmo
modo que seus entes queridos, mas há alguns casos
em que alguém está doente e talvez seja necessário
manter-se afastado deles, mas isso não significa que
eles devem ser ignorados se você Entre em contato
com eles, mesmo que inesperadamente.

Coisas que impedem a oração: (incluindo desculpas,
amargura e pecado não arrependido)
• Aqueles que desviam os ouvidos da lei, suas orações
são uma abominação para Deus - Pro 28: 9
• 2 Também aqueles que não serão justos –
cf. 2 Ti 4: 3-4

•
As iniqüidades de alguém podem separá-los de Deus
para que Ele não ouça suas orações - Isa 59: 1-2

• Aqueles que tratam outras pessoas mal incluindo o
cônjuge.
• Quem não consegue considerar os pobres - Psa 41: 1
• Quem não consegue tratar suas esposas como
deveriam: 1 Pe 3: 7 e Mal 2: 13-14;
• Quem não consegue fazer as coisas corretas com
aqueles que ofenderam - Mt 5: 23-24
• Quem não perdoa aqueles que pecaram contra eles Mt 18: 21-35
Se não tratarmos os outros com justiça, como
podemos esperar para receber a misericórdia de
Deus?

• Aqueles que não rezam na fé, que é uma base.
• Sem fé é impossível agradar a Deus - Ele 11: 6
• Pedir com dúvida em nossos corações assegura falha
- Ja 1: 6-8

• A oração é, no entanto, um privilégio para alguns:

• Vejamos Cornelius, por exemplo:
Embora ele fosse uma pessoa muito gentil, ele não foi
salvo - Ac 10: 1-2; cf. 11:14
Suas orações e suas doações geniais não haviam sido
desconsideradas por Deus e ele foi salvo - Ac 10: 4,31
• No entanto, Deus ouviu a oração de Cornélio, que
vivia em pecado, mas estava disposta a afastar-se
disso.
=======================================
ORAÇÕES
Pelo Pastor Mich
(Oração modelo da manhã)
Nosso Pai que habita no céu sobre o seu trono, rezo
para você em nome de Jesus e obrigado pela honra de
poder comparecer perante você. Eu glorificar o seu
santo nome e exaltá-lo porque você é o Senhor Deus
todo poderoso que fez
os céus e a terra e todas as coisas nele contidas. Você
fez as belas flores e as vozes agradáveis dos pássaros
que cantam todas as manhãs e você tira o sol e diz ao
mar onde parar. É você quem alimenta os animais que
e vestidos os lírios do campo. Eu te glorifico por sua
criatividade e santidade e sua beleza Deus divino.

Obrigado por me manter noite a noite. Obrigado por
proteger minha saúde e força e enviar sua
Anjos para assumir o controle sobre mim / nós.
Obrigado por cuidar
Minha família. Obrigado pelo seu Filho precioso e
unigênito que você enviou porque amou o mundo de
tal forma que
aqueles que crêem nele podem ter a vida eterna.
Obrigado pelo presente do precioso Espírito Santo que
me ajuda
pacientemente dia a dia. Senhor, você disse que nos
deu o poder de atropelar serpentes e escorpiões e
sobre todos
o poder do inimigo e pela fé eu sei que você
continuará a assegurar que eu mantenho
corajosamente em sua palavra glorificando
seu santo nome e fazendo tudo o que posso para
suportar e você é para mim, então, quem poderia estar
contra mim. Se eu tiver pecador
pensamento, ação, discurso ou qualquer maneira de
me arrepender e agradecer-lhe por sua terna
misericórdia amorosa e rezar para que você
continuamente me guie e mantenha meu caminho
direto e que nunca serei enganado. Obrigado Pai Deus.

Ore para que os deuses sejam feitos. Ore pelos outros
sobre o que eles precisam, mas que a vontade de Deus
seja feita com eles e Peça o que você precisa. Por favor,
me dê mais de você, me fortaleça e revele sua palavra
para
Eu / nós e deixe seu louvor continuamente estar em
meus lábios. Por favor, preencha-me com o seu
Espírito Santo e ajude-me a ceder
Eu mesmo para com ele e viver de acordo com a sua
palavra agradável às suas vistas Senhor Jesus.

Pai, por favor, cubra-me (e quem quer que seja) sob o
sangue de Jesus da coroa de nossas cabeças para as
almas do nosso
pés.

Você é o poder de todos os poderes, você é o Alfa e o
Omega, minha força, minha torre forte e meu refúgio
em
tempos de dificuldade. Você é digno de glória, honra e
louve o Senhor Jesus. Dou graças no nome de Jesus.
Um homem

ORAÇÕES
Pelo Pastor Mich
(Oração modelo da manhã)
Nosso Pai que habita no céu sobre o seu trono, rezo para você
em nome de Jesus e obrigado pela honra de poder comparecer
perante você. Eu glorificar o seu santo nome e exaltá-lo
porque você é o Senhor Deus todo poderoso que fez
os céus e a terra e todas as coisas nele contidas. Você fez as
belas flores e as vozes agradáveis dos pássaros
que cantam todas as manhãs e você tira o sol e diz ao mar
onde parar. É você quem alimenta os animais que e vestidos
os lírios do campo. Eu te glorifico por sua criatividade e
santidade e sua beleza Deus divino.

Obrigado por me manter noite a noite. Obrigado por proteger
minha saúde e força e enviar sua
Anjos para assumir o controle sobre mim / nós. Obrigado
por cuidar
Minha família. Obrigado pelo seu Filho precioso e unigênito
que você enviou porque amou o mundo de tal forma que

aqueles que crêem nele podem ter a vida eterna. Obrigado
pelo presente do precioso Espírito Santo que me ajuda
pacientemente dia a dia. Senhor, você disse que nos deu o
poder de atropelar serpentes e escorpiões e sobre todos
o poder do inimigo e pela fé eu sei que você continuará a
assegurar que eu mantenho corajosamente em sua palavra
glorificando
seu santo nome e fazendo tudo o que posso para suportar e
você é para mim, então, quem poderia estar contra mim. Se
eu tiver pecador no pensamento, na escritura, no discurso ou
em qualquer maneira, eu me arrependo e agradeço sua terna
misericórdia amorosa e rezo para que você continue
guia-me e mantenha meu caminho direto e nunca mais me
enganei. Obrigado Pai Deus.

Ore para que os deuses sejam feitos. Ore pelos outros sobre o
que eles precisam, mas que a vontade de Deus seja feita com
eles e Peça o que você precisa. Por favor, me dê mais de você,
me fortaleça e revele sua palavra para
Eu / nós e deixe seu louvor continuamente estar em meus
lábios. Por favor, preencha-me com o seu Espírito Santo e
ajude-me a ceder
Eu mesmo para com ele e viver de acordo com a sua palavra
agradável às suas vistas Senhor Jesus.

Pai, por favor, cubra-me (e quem quer que seja) sob o
sangue de Jesus da coroa de nossas cabeças para as almas
do nosso
pés.

Você é o poder de todos os poderes, você é o Alfa e o Omega,
minha força, minha torre forte e meu refúgio em
tempos de dificuldade. Você é digno de glória, honra e louve
o Senhor Jesus. Dou graças no nome de Jesus. Um homem

O
Perao De Pecado e oracao Forca

Perdão de Pecado e Oração Força
Pai Celestial, eu (nós) venho até Você agora no Nome do meu
(nosso) Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu (nós) fazemos
um grito alegre para você, eu (nós) vem antes de Sua
Presença com o canto e entramos em seus portões com ação
de graças, e em seus tribunos com louvor, e você é bom desde
a eternidade até a eternidade. Senhor ao longo desta oração e
durante esse dia rezo por mim mesmo (nós mesmos) e pelas
pessoas seguintes, _____, _____, _____ e _____. Pai Celestial,
pedimos que você tenha piedade de nós, Deus de acordo com
a sua bondade, de acordo com a multidão da sua terna
misericórdia, apague todas as minhas transgressões, lavenos completamente das minhas iniqüidades e me purifique
( nós) dos nossos pecados. Eu (nós) reconhecemos nossas
(nossas) transgressões e meu (nosso) pecado está sempre
diante de mim (nós). Contra você, eu (nós) pecamos essas
coisas erradas à sua vista e eu (nós) rezamos por perdão.
Veja que você deseja a Verdade nas partes interiores e nas
partes escondidas. Por favor, faça-me conhecer a sabedoria.

Por favor, limpe e lave-nos para que possamos nos tornar
limpos e puros de coração, pensando com justiça. Por favor,
me dê força, resistência, sabedoria, misericórdia e alegria
através de cada julgamento e situação.
Por favor, ajude-me a lançar imaginação e todo pensamento
que se exalte contra o seu conhecimento, meu Deus, e leve ao
cativeiro, todo pensamento à obediência de Cristo. Lave-me
(nós) e eu (nós) devemos ser mais brancos do que a neve.
Faça-me (nós) para ouvir alegria e alegria, o que os ossos
que você quebrou podem se alegrar. Esconda seu rosto de
meus (nossos) pecados e apague todas as minhas (nossas)
iniqüidades. Crie em mim (nós) um coração limpo, O Deus,
e renome um espírito certo dentro de mim (nós). Deixe-me
(não) longe de sua presença e preencha-nos novamente com
o seu Espírito Santo. Restaure-me (nós) a alegria da Vossa
Salvação, e mantenha-se (nos) com Seu Espírito livre. Eu
(nós) obrigado Pai, em nome de Jesus. Um homem

Arrependimento por uma atitude errada

Senhor Jesus Cristo, peço-lhe que me perdoe pelo
pecado de queixar-se e queixar-se, por não andar de fé
e viver com o destino que tenho. Senhor Jesus Cristo,
minha atitude chorosa é uma coisa do passado, eu vou
me alegrar com o Senhor, vou aceitar a mente de
Cristo, vou falar sobre coisas boas, coisas gloriosas, as
coisas de Deus, eu vou para viva com alegria
indescritível e cheia de glória e vai começar hoje, em
Jesus Name, amém.

Oração de Bênção e Cura
Pai Celestial, eu (nós) vem até Você agora no Nome de
meu (nosso) Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai
Celestial, eu (nós) pedimos que você me dê (nós) cura
divina agora em todas as áreas da minha (nossa) vida,
espírito, mente, vontade, emoções e ser físico de
acordo com o seu Plano Divino e Ordem para o meu
(nosso ) vida. Eu (nós) recebemos Sua Divina Cura,
Complementação e Nezência da vida (s), no Nome de
Jesus Cristo. Senhor, eu (nós) pedimos que você
expanda em mim (nós) seus territórios. Senhor, eu
(nós) pedimos e recebemos beleza pelas cinzas, o óleo
da alegria pelo luto, a vestimenta de louvor pelo
espírito de peso; porque nós somos árvores de justiça,
o plantio do Senhor, para que você seja glorificado em
nome de Jesus. Tua vontade será feita na terra, como é
no céu, Pai, eu (nós) rezamos com ação de graça no
Nome de Jesus. Um homem! Pai Celestial, peço-lhe que
me dê (nós) e cada pessoa que eu (nós) oramos hoje,
de acordo com João 16:23, a manifestação de cada
milagre e toda cura que você me deu (a nós) e a
manifestação de divina cura e saúde divina no meu
(nomeie a parte do corpo se tiver uma dor ou doença
ou sintomas) _______________ (cada um dos nossos) corpo
(s). Um homem!

Preenchido com a oração do Espírito Santo

Pai Celestial, eu (nós) pedimos que você preencha
cada um de nós com Seu precioso Espírito Santo. Eu
(nós) pedimos que você preencha cada um de nós com
todos os frutos do seu Espírito Santo, incluindo Seu
amor, Sua alegria, Sua paz, Sua gentileza, Sua bondade,
Sua mansidão, Sua fidelidade e Seu autocontrole. Pai
Celestial, em Cristo, o Santo Nome de Jesus, eu (nós)
pedimos que você me preencha (todos nós), todos que
nós oramos por hoje com Sua unção e poder do
Espírito Santo, nos cobrem com Sua presença, Sua
unção, Seu poder; no Nome de Jesus Cristo de Nazaré e
eu (nós) pedimos a você Senhor Jesus para me curar
(nos) e preencha-nos (conosco) com Seu Espírito
Santo e poder, cubra-nos com sua unção e presença e
para me preencher (nós ) e selar-me (nós) com a sua
paz, caráter e natureza. Eu (nós) pedimos que você
faça tudo isso.

Perdão de outros
Qualquer um que tenha me ferido ou me machucou ou
me amaldiçoou ou me tenha mentido ou orado
orações malignas sobre mim e abençoe-os no Nome de
Jesus Cristo. Pai Celestial, peço-lhe que me perdoe por
qualquer desculpa, qualquer amargura, qualquer
raiva, qualquer conflito, qualquer animosidade e
qualquer ressentimento que tenho no meu coração
para com alguém neste momento e para me ajudar a
me perdoar e a me comportar em direção a Cada uma
dessas pessoas de uma maneira que seja agradável à
sua vista, em Nome de Jesus, eu rezo. Um homem.
=======================================

Oração de Santificação
Pai Celestial, rezo a você em nome de Jesus e levo por
sua grandeza e seu amor, compaixão e grandeza e
agradeço por me manter e enviar seus santos anjos
para proteger, assumir o controle sobre mim e me
manter em meus caminhos. Obrigado por outro dia e
por me dar o meu pão diário e por seu precioso Filho
Jesus Cristo e o belo presente de Seu Espírito Santo,
belo Deus de graça e esplendor. Por favor, não me leve

à tentação e me livre do mal. Por favor, crie em mim
um coração limpo e renome um espírito certo dentro
de mim. Lave-me com o sangue de Jesus e purifiqueme. Por favor, ajude-me a ser amoroso e compassivo
com outros e agradar à sua vista ... Por favor, me leve
mais perto de você e conceda-me o favor divino, a
sabedoria, o conhecimento e a compreensão e me
ensina a glorificar, louvar e adorar em espírito e na
verdade e como orar poderosamente em nome de meu
Salvador Jesus Cristo. Eu me arrependo de _______
(nomeie o pecado). Se eu pecar em pensamento, ação,
discurso ou de qualquer maneira, eu me arrependo e
agradeço sua misericórdia e teto amoroso. Eu abençoo
você e exalto seu Santo Nome e agradeço seu Filho e
Seu Espírito Santo. O seu é o reino e o poder e a glória
para sempre. Um homem.

==========================================
Meus olhos viram a glória do Senhor

Deus abençoe você ... continue orando sem importar o
que as circunstâncias são

Este manual Chriatian foi escrito pelo Pastor Mich ... Cópia
proibida, mas aprendendo permitido, louve Deus

