O que você precisa saber antes de começar
Meu objetivo neste Guia de estudo não é apenas convencê-la de que
Deus a chama para ser uma guerreira de oração, mas também para
lhe mostrar como se tornar a melhor guerreira de oração possível.
Quero que você tome a decisão de estar do lado de Deus na batalha
entre o bem e o mal que ocorre ao seu redor. Quero ajudá-la a conhecer seu Líder, identificar o verdadeiro inimigo e ter certeza de sua
autoridade em oração. Você também precisa saber como condicionar a si mesma a ser a melhor e mais forte guerreira de oração que
puder, para que possa combater o bom combate em oração. Quero
que se assegure de como vestir a armadura espiritual todos os dias,
de modo que esteja protegida e preparada para se tornar hábil no
manuseio das armas espirituais. É imprescindível que você se engaje na guerra e consiga identificar o campo de batalha durante um
ataque do inimigo. Quero que saiba como resistir ao inimigo para
que ele fuja de você e para que você não seja derrubada por suas
táticas malignas.
Por fim, quero ajudá-la a ver as coisas da perspectiva de Deus,
para que entenda o que está acontecendo em você, ao seu redor e
com você. Não quero apenas equipá-la com certas orações que você
pode fazer em momentos de necessidade, mas também ajudá-la a
formular suas próprias orações, de modo que elas sejam um ponto de partida para orar mais especificamente sobre as coisas que a
preocupam. Essas orações servirão de lembretes sempre que precisar delas. As orações que você escrever neste guia terão como base
a Bíblia, suas experiências pessoais e suas observações. Elas a ajudarão a afastar a influência maligna do inimigo em sua vida e na vida
dos outros.
Lembre-se de que a batalha é travada em oração. Você não será
ferida. Pelo contrário, será protegida. A armadura e as armas espirituais não apenas a protegerão, mas também lhe darão grande vitória
sobre quaisquer planos que o inimigo tenha para sua vida. Você já
está na zona de guerra, então por que não se defender e afastar o
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inimigo de você, de sua família e de pessoas e situações que Deus
põe em seu coração? Ao fazê-lo, você promoverá o avanço do reino
de Deus na terra. Quando chegar ao fim deste Guia de estudo, saberá
com certeza o que é chamada a fazer em oração e como encontrar
a alegria de cumprir esse chamado para o Senhor a quem você ama
e serve.
Você precisará de sua Bíblia, um bloco de notas ou, melhor ainda, um diário ou caderno que você vai querer guardar à medida
que escrever mais e mais orações. Espero que use todo o espaço em
branco neste livro para escrever orações enquanto pensa em muitas
coisas sobre as quais orar.
Não permita que isso se torne uma tarefa árdua. Você não tem de
fazer todas as orações todos os dias. De modo algum. Simplesmente
siga a orientação do Espírito Santo. Você pode fazer apenas uma oração por dia. Ou Deus pode colocar duas áreas de enfoque em seu coração durante dias. Deus sabe sobre o que ele quer que você ore, e
ele lhe revelará isso se pedir a ele. Fique perto do Senhor em oração
e atento à direção do Espírito Santo. Seu relacionamento com Deus
está prestes a se tornar mais íntimo que nunca, e você amará sentir a
presença dele cada vez mais forte em sua vida.
Embora esse Guia de estudo esteja dividido em doze semanas
para estudo em grupo — o que ajuda as pessoas a avançarem juntas, dentro de um cronograma específico —, se você estiver fazendo
esse estudo sozinha ou em dupla, sinta-se livre para avançar no ritmo que desejar. Deixe-se levar pela corrente… do Espírito Santo, é
claro.
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Primeira semana
Leia o capítulo 1: “Entenda que há uma guerra e você está nela”
1. Como construir um alicerce sólido
a) Leia 1Coríntios 3.11-15. Sobre qual alicerce devemos construir nossa vida (v. 11)?
b) O versículo 12 diz que podemos construir sobre algo que
não perece (como ouro, prata ou pedras preciosas) ou sobre
algo que perece (madeira, feno ou palha). Como será revelado se construímos sobre algo que perece ou não (v. 13)?
c) O que acontece quando você constrói sobre algo que permanece (v. 14)?
d) O que acontece quando você constrói sobre algo que não
permanece (v. 15)?
e) Leia Lucas 6.47-49. Onde a pessoa que obedece a Deus
constrói sua casa? O que acontece quando ela a constrói ali
(v. 47-48)?
f) O que acontece com quem não obedece ao Senhor (v. 49)?
g) Leia Provérbios 10.25. O que acontece com o ímpio e o justo passadas as tempestades da vida?
h) Leia 1Coríntios 10.4. Quem é a rocha espiritual?
i) Leia 2Samuel 22.32. Quem é a rocha?
j) Escreva uma oração pedindo a Deus que a ajude a construir
sua vida sobre o alicerce sólido de Jesus. Diga-lhe que você
quer ser uma pessoa que obedece somente a ele e por quê.
2. Uma guerra está sendo travada
a) Leia Tiago 4.1-3. De onde vêm as guerras e contendas (v. 1)?
b) Quais são os dois motivos por que não temos o que desejamos (v. 2-3)?
3. O inimigo de Deus é seu inimigo
a) Leia Tiago 4.4. Como você pode se tornar inimigo de Deus?

Guerreiras de oração_Guia de estudos e oração.indd 7

08/01/2014 13:49:16

8

Guerreiras de oração: Guia de estudo

b) Ter “amizade com o mundo” não se refere ao mundo belo
nem às pessoas boas que Deus criou. Refere-se ao sistema do
mundo que é contrário a Deus e controlado pelo espírito do
anticristo. Ele se alimenta da cobiça e do orgulho. Com base
em suas próprias observações, você percebe que há pessoas,
negócios ou grupos de pessoas que não acolhem o nome de
Jesus e até mesmo o proíbem? Explique suas observações e escreva-as em forma de oração por pessoas que se opõem a Deus.
c) Uma vez que você tenha entendido que uma guerra está
sendo travada e que você está nela, precisa decidir de que
lado está. Você está do lado de Deus ou do inimigo? O inimigo anda pelo mundo à espreita. Deus está nos lugares celestiais. Ter amizade com o sistema e os valores do mundo a
torna inimiga de Deus. Escreva uma oração pedindo a ajuda
de Deus para se aproximar dele e se afastar desse sistema
que rejeita o Senhor. Peça-lhe ajuda para estar ciente do espírito do anticristo que domina o mundo e para não apoiá-lo em aspecto algum.
4. Coração de uma guerreira de oração
a) Se você fosse responder a todas as perguntas contidas nessa
seção, em que aspectos teria o coração de uma guerreira de
oração?
b) Como é o coração de uma guerreira de oração?
c) Qual o assunto que mais a preocupa neste momento?
d) Qual a questão que mais pesa em seu coração no que diz
respeito ao modo como Deus está sendo expulso de nossa sociedade? De que formas você tem visto o espírito do
anticristo e o viés anticristão atuando em nossa sociedade?
Escreva sua resposta em forma de oração para Deus. (Por
exemplo, “Senhor, estou preocupada com o fato de crianças
não poderem orar na escola…”).
5. Oramos sozinhas, mas não lutamos sozinhas
a) Leia Romanos 8.26. Quem nos ajuda a orar e por quê?
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b) Quando oramos como guerreiras de oração, não estamos sozinhas, pois Deus chama pessoas de todo o mundo a orar.
Escreva uma oração pedindo a Deus que levante cada vez
mais guerreiras de oração que ouvirão o chamado para orar.
6. É mais tarde que pensamos
a) Leia Eclesiastes 9.12, Amós 5.13 e Miqueias 2.3. Qual o elemento comum dessas passagens em relação ao tempo?
b) Leia Efésios 5.15-16. Aproveitar ao máximo cada oportunidade significa fazer bom uso do tempo que temos para orar.
Chegará o dia em que gostaríamos de ter orado sobre algo,
mas não o fizemos. Houve algum momento em que você
gostaria de ter orado por algo que não orou, mas era tarde demais? Explique. Escreva uma oração pedindo a Deus que a
incite a orar quando há algo importante pelo qual você deve
orar. Peça-lhe ajuda para ouvir seu chamado.
7. Não quero estar numa guerra, pois detesto violência
a) Leia 1Pedro 1.6-7. Todas nós passamos por provações na
vida. Que coisa boa pode resultar de nossas provações?
b) Escreva uma oração pedindo a Deus que a ajude a orar
como poderosa guerreira de oração em meio às dificuldades
em vez de ficar desanimada.
c) Leia 1Pedro 4.12-13. É incomum passarmos por provações?
O que devemos fazer em meio a elas?
d) Leia Tiago 1.2-4. Qual deve ser nossa reação diante de provações, aflições ou ataques do inimigo? Por quê?
e) O que pode acontecer quando experimentamos diversas
provações (v. 4)?
8. Parece trabalho demais
a) Leia João 17.4. O que Jesus disse sobre a obra que Deus lhe
deu para fazer?
b) Escreva uma oração pedindo a Deus que a ajude a ser uma
grande guerreira de oração por ele, para que, ao fim de sua
vida, você possa dizer ao Senhor essas mesmas palavras.
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c) Leia Gálatas 6.2. Como esse versículo resume o significado
de ser uma guerreira de oração?
d) Leia Mateus 5.16. Por que é importante falar para certas
pessoas que você é uma guerreira de oração e que orará por
elas?
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