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RESENHA: 1 – Introdução

O Pr. Cho já na introdução faz-nos voltar os olhos novamente para a disciplina da oração, 
quando diz “Creio firmemente que pode haver avivamento em qualquer lugar, desde que as pessoas  
se entreguem à oração”. Relembra-nos que todos os avivamentos na história da igreja,  tiveram 
como  segredo  a  oração.  E  mostra-nos  que  antes  do  nascimento  da  igreja  em Pentecostes,  os 
discípulos estiveram concentrados em oração, como Lucas relatou em:

“E (os discípulos) estavam sempre no templo, louvando a Deus” - Lc. 24:53
“Todos estes perseveravam unânimes em oração...” - At. 1:14

Fala-nos  que  em outros  acontecimentos,  a  oração  foi  a  alavanca  mestre:  Reforma  com 
Martinho Lutero, Movimento Metodista com John Wesley, Charles Finney, Dwight L. Moody, R. A. 
Torrey e  o Avivamento de Azuza.  Onde todos os  homens usados,  tinham diariamente períodos 
constantes de oração, que os capacitavam a fazer a obra de Deus com poder e unção.

Ele mostrar que o quê a igreja mais precisa nos dias de hoje é de um novo derramar do 
Espírito Santo, o qual ocasionará um avivamento que salvará o mundo. Mas tudo isto, se fizermos 
um novo apelo a oração.

Compartilha com o leitor que se o mesmo começou a ler o livro, é porque sabe que precisa 
orar. Então se propõe no livro, a narrar experiências pessoais e ministeriais na vida de oração, como 
também a ensinar o por que devemos orar,  como e quando fazê-lo;  e quais  os tipos de oração 
existentes; com também a relação entre a oração e o jejum; e a importância do orar em línguas 
estranhas.

Ressalta que “Deus não tem predileção por nenhum dos seus filhos.  Uma coisa que foi  
bênção para ele, também o será para nós”.

Conclui  dizendo que uma grande mentira  de satanás  em nossa mente,  é  que não temos 
tempo  para  orar.  Entretanto,  mostrar-nos  que  isto  não  é  verdade,  pois  da  mesma  formar  que 
encontramos muito tempo para comer,  dormir e  respirar,  assim também encontraremos,  quando 
compreendermos também a importância da oração para nossa sobrevivência.


