
 
 
 
 
 
 
 
 

AA  HHiissttóórriiaa  ddoo  RReeii  MMeessssiiaass  ((2244))    

(Princípios do Reino)  
 
 
"Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra 
em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito 
por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou 
três em Meu Nome, ali Eu estou no meio deles". Mateus 18:19-20 
NVI (Nova Versão Internacional)  
 
        Você já notou o quanto tem desejado ficar cada vez mais 
isolado dos outros? Até sentimos a falta de companhia, mas 
insistimos e buscar um local ou uma maneira de seguir sozinhos. Não 
sei identificar o que causa essa condição, mas parece não haver uma 
forma fácil de nos livrar do individualismo.  
 
        De qualquer forma e, apesar da dificuldade, devemos nos 
lembrar que não fomos feitos para viver sozinhos. Alguém disse que 
somos como "anjos de uma asa só"! Interessante não é? Pois então, 
somente quando procuro um relacionamento saudável e duradouro, 
quando dou a mão ao meu próximo, é que é possivel levantar vôo. O 
"voar" aqui significa ter mais facilidade para alcançar aquilo que se 
deseja.  
 
        "Alcançar o que desejamos"! Não é difícil nos lembrarmos da 
oração quando falamos sobre isso. É através da oração que 
conseguimos colocar nossas "petições diante do Pai". Também é 
através delas que podemos louvar e glorificar o Nome do Senhor, 
apesar de não ser a única forma. Você precisa ter o hábito de orar. A 
oração não e só um momento para falar, é também um momento 
para ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para nos dizer.  
 
        Quer oremos acompanhados, quer oremos sozinhos, Deus 
promete ouvir os pedidos feitos segundo a Sua vontade e a eles 
atender. No entanto o Senhor não garante que atenderá aos pedidos 
feitos de maneira insensata ou egocêntrica. Porém, de acordo com 
Jesus, podemos sentir a Sua presença e o Seu poder de forma 
especial quando oramos em conjunto.  



 
        Nos versículos acima, Jesus está falando sobre o valor desta 
oração coletiva. Ela é valiosa porque tem a promessa de Jesus estar 
ali, no meio de seu povo. É a garantia da presença de Jesus. É o valor 
pleno da oração. A oração coletiva nos leva a uma comunhão mais 
intima com Cristo. É nesse momento que você exerce uma intimidade 
maior com o seu próximo e dá a oportunidade do Senhor se 
manifestar através de suas vidas. Você tem reservado um tempo, 
para estar orando "com" seus irmãos ou "por" seus irmãos? Pense 
sobre isso! 
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