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O PODER DA ORAÇÃO
Nosso honrado irmão George Müller escreveu um pequeno livro com
cerca de 10 mil pedidos de oração cuidadosamente e
carinhosamente respondidas pelo Pai Celestial. Talvez seja por isso
que ele ficou conhecido como o apóstolo da fé e da oração.
“Se o Senhor falhar comigo desta vez, terá sido a primeira”.
(George Müller)
“O começo da ansiedade é o fim da fé; e o começo da
verdadeira fé é o fim da ansiedade”.
(George Müller)
“Quando trabalhamos, nós trabalhamos, quando oramos, Deus
trabalha.”
(Hudson Taylor)
“Quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho, mas,
quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus.”
(Hans Von Staden)
“Não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por
ela.”
(Willian Law)
“Sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca seu povo para
orar.”
(Charles Spurgeon)
“Eu preferiria ensinar um homem a orar do que dez homens a
pregar.”
(Charles Spurgeon)
“A maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele
não teme os estudos, nem o trabalho e nem a religião daqueles que
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não oram. Ele ri de nossa labuta, zomba de nossa sabedoria, mas
treme quando nós oramos.”
(Samuel Chadwick)
“O homem que mobiliza a igreja cristã para orar estará dando a
maior contribuição para a história da evangelização do mundo.”
(Andrew Murray)
“Os homens podem desdenhar nossos apelos, rejeitar nossa
mensagem, opor-se a nossos argumentos, desprezar-nos, mas
nada podem fazer contra nossas orações.”
Sidlow Baxter
“A fé é onipotente só quando está de joelhos”.
Anônimo
“Deus nada faz a não ser em resposta à oração”.
John Wesley
“A oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem.”
Agostinho de Hipona
“Na oração, é melhor ter um coração sem palavras do que palavras
sem um coração.”
John Bunyan
“Aqueles que deixaram a mais profunda marca nesta Terra
amaldiçoada pelo pecado foram homens e mulheres de oração.
Você descobrirá que a oração é a força poderosa que tem movido
não somente a mão de Deus, mas também o homem.”
D.L. Moody
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