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Oração 

Esta é a apostila (muito mais um roteiro) que acompanha o módulo sobre oração do CTB da 

IBRVN. O CTB é o Centro de Treinamento Bíblico, uma iniciativa em que determinados assuntos 

são estudados de forma intensiva visando um ganho de conhecimento e aplicação daquele tema 

específico à vida. 

Como de praxe, esse material é uma compilação de livros, artigos, mensagens e palestras que 

marcaram o autor e foram remodeladas para repassar aos demais irmãos. 

 “... de graça recebestes, de graça dai.” – Mt 10:38b 

“Oração não é algo que nos capacita para as maiores obras. 

Oração é a maior obra.” 

Charles Spurgeon 

“Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre 

e nunca esmorecer...” 

Lucas 18:1 



 

Introdução: Orar é Difícil 

A MAIOR OBRA 

“Oração não é algo que nos capacita para as maiores obras. Oração é 

a maior obra.” – Charles Spurgeon 

“Suponho que, em última análise, a coisa mais difícil que tentamos 

fazer, porque é a maior coisa que fazemos, é orar.” – D. M. Lloyd-Jones 

Você pode orar e não ser um cristão, mas você não pode ser cristão se 

você não ora. 

Outras coisas podem ser feitas por falsos motivos, mas a oração (pelo 

menos a oração em secreto) não. 

DIFICULDADES 

“Não há nada, em nenhum sentido, que seja tão difícil como orar.” – D. 

M. Lloyd-Jones 

Oração é algo que é muito mais fácil de falar a respeito do que fazer. 

Temos um linguajar de oração: “vou orar por você”, “temos que orar a 

respeito”, etc. É a versão moderna de Tiago 2:16: 

Tiago 2:16  e qualquer dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos 

e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o 

proveito disso? 

Mas a nossa vida de oração costuma ser inconsistente. Quando 

decidimos reservar um tempo para orar em 15 segundos aparecem 

outros pensamentos na nossa cabeça, ou dá sono e por fim muitos 

desistem crendo que aquilo não é para eles mesmos, preferindo ir 

fazer alguma coisa “prática”. 

“Quando baixamos o ritmo para orar, somos imediatamente 

confrontados com o quão pouco espirituais nós somos, em como é 

difícil concentrar-se em Deus. Não sabemos o quão maus nós somos 

até tentarmos ser bons. Nada expõe nosso egocentrismo e 

incapacidade espiritual como a oração.” – Paul E. Miller 
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O CURSO 

Sumário: 

1. O que é oração? 

2. Por que orar? 

3. Como orar? 

4. Obstáculos à oração 

5. Problema: orações não respondidas 

6. Oração e Igreja 

1. O que é oração? 

O OBJETIVO DA VIDA 

João 17:3  E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus 

verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. 

1 Crônicas 28:9  Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e 

serve-o de coração íntegro e alma voluntária; porque o SENHOR 

esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do 

pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti; se o deixares, 

ele te rejeitará para sempre. 

Oséias 6:3  Conheçamos e prossigamos em conhecer ao SENHOR; 

como a alva, a sua vinda é certa; e ele descerá sobre nós como a 

chuva, como chuva serôdia que rega a terra. 

Conhecer a Deus e glorificá-lo como adoradores é o alvo da vida. Isso é 

impossível sem relacionamento com Ele. 

“Oração é comunicação pessoal com Deus” – Wayne Grudem em sua 

Teologia Sistemática 

OS FILHOS DO REINO 

“3  E disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não 

vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos 

céus. 4  Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o 

maior no reino dos céus.” (Mateus 18:3-4 RA) 

“23  Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores 

adorarão o Pai em espírito e em verdade; porque são estes que o Pai 

procura para seus adoradores. 24  Deus é espírito; e importa que os 
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seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.” (João 4:23-24 

RA) 

Chaves importantes: 

 Como crianças 

 Adoradores 

Hebreus 4:16 Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao 

trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça 

para socorro em ocasião oportuna. 

DOIS TIPOS DE ORAÇÃO 

Oração Cristão X Oração Pagã 

“7  E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios; porque 

presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. 8  Não vos 

assemelheis, pois, a eles; porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que 

tendes necessidade, antes que lho peçais.” (Mateus 6:7-8 RA) 

Pode-se orar como escravo ou como filho. Aliás, pode-se ter um 

relacionamento com Deus como escravo ou como filho. Eles são 

completamente diferentes. 

 Pense em um grande rei ou um homem muito rico e poderoso 

se relaciona com seus filhos e com seus empregados. Quais são as 

diferenças? 

“8 Porque qual será a esperança do ímpio, quando lhe for cortada a 

vida, quando Deus lhe arrancar a alma? 9 Acaso, ouvirá Deus o seu 

clamor, em lhe sobrevindo a tribulação? 10 Deleitar-se-á o perverso 

no Todo-Poderoso e invocará a Deus em todo o tempo?” (Jó 27:8-10 

RA) 

Salmos 109:7 Quando o julgarem, seja condenado; e, tida como 

pecado, a sua oração. 

ORAÇÃO PRECISA ESTAR INTEGRADA À VIDA 

Talvez o maior erro que cometemos: nossa oração não se integra à 

vida. 
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 Que tipo de vida está proposta para o cristão? Como é a oração 

do cristão? 

Gálatas 5:25  Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. 

João 6:63  O espírito é o que vivifica; a carne para nada aproveita; as 

palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. 

“18  com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e 

para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os 

santos 19 e também por mim; para que me seja dada, no abrir da 

minha boca, a palavra, para, com intrepidez, fazer conhecido o 

mistério do evangelho,” (Efésios 6:18-19 RA) 

 “20  Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, 

orando no Espírito Santo, 21  guardai-vos no amor de Deus, esperando 

a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna.” 

(Judas 1:20-21 RA) 

Vivemos no Espírito, Andamos no Espírito e Oramos no Espírito. 

A única vida que vale a pena ser vivida é uma vida “orada”. 

 Pense um pouco: Como é a vida da criança? Como é que ela vive 

ao longo do dia? 

1 Ts 5:17  Orai sem cessar. 

Efésios 1:16  não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós 

nas minhas orações, 

Efésios 6:18-19 – veja mais acima. 

A criança aprende a depender do Pai para tudo. 

1 João 2:14  Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu 

vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. 

Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus 

permanece em vós, e tendes vencido o Maligno. 
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2. Por que orar? 

O “PROBLEMA” DA SOBERANIA DE DEUS 

Muitas pessoas, ingenuamente, creem que se Deus sabe todas as 

coisas e já tem tudo determinado não há necessidade de orar. Nada 

mais tolo e insensato. 

 Será que essa objeção só faz sentido quando o tema é oração? 

Se não, porque será que se dá tanta ênfase a esse aspecto? 

A oração não muda Deus, mas a oração muda as coisas. A oração é 

uma das chamadas causas secundárias. 

O que é pode ser mudado com a oração? TUDO O QUE É MUTÁVEL! 

A soberania de Deus é a força do cristão, é a motivação para oração. 

Deus pode tudo! 

“20  Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que 

tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera 

em nós, 21  a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as 

gerações, para todo o sempre. Amém!” (Efésios 3:20-21 RA) 

“Mas, o que dizemos sobre a pergunta real – a oração faz alguma 

diferença? Certa vez, alguém me fez esta pergunta, apenas em termos 

levemente diferentes: “A oração muda a mente de Deus?” Minha 

resposta gerou protestos intensos. Eu disse apenas: “Não”. Ora, se a 

pessoa tivesse perguntado: “A oração muda as coisas?” Eu teria 

respondido: “É claro que sim!”” – R. C. Sproul 

 

Texto Especial 

Institutas - Livro 3 - Cap 20 - Seção 3 - A IMPROCEDÊNCIA DA OBJEÇÃO DE QUE A ORAÇÃO É 

SUPÉRFLUA DIANTE DA ONISCIÊNCIA DE DEUS, IMPORTUNA DIANTE DE SUA PROVIDÊNCIA E 

INÚTIL DIANTE DE SUA LIBERALIDADE, DEMONSTRADA EM SEIS ARRAZOADOS 

 “Mas, alguém dirá: Deus não sabe, sem ser lembrado, tanto em que somos 

atribulados, como o que é conveniente para nós, de modo que, em certo 

sentido, parece supérfluo que ele seja impelido por nossas orações – como 

se ele estivesse pestanejando com sonolência ou mesmo dormindo até ser 

despertado por nossa voz? Todavia, aqueles que raciocinam desta maneira 

não observam a que propósito o Senhor instrui seu povo a orar, pois ele 

ordenou isso não tanto por causa de si mesmo, e sim por nossa causa. Agora, 
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ele quer – como é certo – que lhe seja dado o que lhe é devido, em 

reconhecimento de que tudo que os homens desejam e conduz ao proveito 

deles mesmos vem de Deus, e em testemunho disto nas orações. Mas o 

proveito deste sacrifício, pelo qual Deus é adorado, também retorna a nós. 

De acordo com isso, os santos pais, quanto mais confiantemente exaltavam 

os benefícios de Deus entre eles mesmos e os outros, tanto mais eram 

fortemente despertados à oração… 

Além disso, é muito importante que clamemos a Deus: primeiramente, que 

nosso coração seja aquecido com um desejo zeloso e intenso de vê-lo, amá-

lo e servi-lo, enquanto nos acostumamos, em cada necessidade, a recorrer a 

ele como nosso amparo sagrado. Em segundo, que não entre em nosso 

coração nenhum desejo e nenhuma vontade dos quais nos envergonhemos 

de torná-lo testemunha, enquanto aprendemos a colocar todos os nossos 

desejos diante de seus olhos e derramar todo o nosso coração. Em terceiro, 

que sejamos preparados para receber seus benefícios com verdadeira 

gratidão de coração e ações de graça, benefícios que nossa oração nos 

lembra, procedem de suas mãos. (Calvino, Institutas da Religião Cristã, Livro 

3, capítulo 20, seção 3.)” 

Para a Palavra de Deus não há problema algum! Veja estes dois textos: 

Lucas 18:1 Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar 

sempre e nunca esmorecer: 

Mateus 6:8  Não vos assemelheis, pois, a eles; porque Deus, o vosso 

Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lho peçais. 

VIDA EM COMUNHÃO COM DEUS 

O alvo da vida cristã é o conhecimento do Deus trino e a obediência a 

Ele, para a sua glória. A oração nos coloca em um estado mental capaz 

de viver isso. Não há outra forma, não há outro caminho! 

É por isso que a expressão “vigiai e orai” é tão frequente. Não é 

possível viver uma vida no Espírito sem orar sem cessar. 

“A oração é o segredo da santidade” – R. C. Sproul 

A falta de oração é a maior causa de estagnação na vida cristã. 

“A oração, como tudo mais na vida cristã, é para a glória de Deus e 

para nosso benefício, nessa ordem. Tudo que Deus faz, tudo que Deus 

permite e ordena é, em sentido supremo, para a sua glória. Também é 

verdade que, enquanto Deus busca supremamente a sua própria 

glória, o homem se beneficia quando Deus é glorificado. Oramos para 

glorificar a Deus, mas também oramos para receber de suas mãos os 
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benefícios da oração. A oração é para o nosso benefício, mesmo à luz 

do fato de que Deus sabe o fim desde o começo. É nosso privilégio 

trazer a inteireza de nossa existência à glória da presença infinita de 

Deus.” – R. C. Sproul 

 O que você acha da frase: “o homem se beneficia quando Deus 

é glorificado”? 

Muitas pessoas erram o alvo por não entender que o foco da oração 

não é na oração, mas em Deus. 

“Estranhamente, muitas pessoas têm dificuldade em aprender a orar 

porque estão focando na oração e não em Deus.” – Paul E. Miller 

“Os homens que conhecem o seu Deus são, antes de tudo, homens de 

oração, e o primeiro ponto onde seu zelo e força para a glória de Deus 

são expressos é em suas orações.” – J. I. Packer 

Salmos 25:5 Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da 

minha salvação, em quem eu espero todo o dia. 

ALGUMAS RAZÕES PARA ORAR 

Vamos ver com R. C. Sproul uma breve lista de razões para orar. 

“Por que oramos? 

 • Oramos porque Deus o ordenou e porque ele é glorificado quando 

oramos. 

• Oramos porque a oração prepara o nosso coração para o que 

receberemos de Deus. 

• Oramos porque a oração realiza muito. 

• Oramos para adorar a Deus, louvá-lo e expressar nossa admiração 

de sua majestade, sua soberania e seus atos poderosos. 

• Oramos para confessar a Deus nossos pecados, numerosos como 

são, e experimentar graça, misericórdia e perdão da parte dele. 

• Oramos para agradecer a Deus por tudo que ele é e tudo que tem 

feito. 

• Oramos para tornar-lhe conhecida a nossa súplica e satisfazer o 

convite que ele nos faz.” – R. C. Sproul 
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O CRISTÃO E OS TRÊS OFÍCIOS 

Vejamos duas importantes perguntas do Catecismo de Heidelberg: 

Texto Especial – Perguntas 31 e 32 do Catecismo de 

Heidelberg 

31. O nome "Cristo" significa "Ungido". Por que Jesus tem também esse 

nome? 

R. Porque ele foi ordenado por Deus Pai e ungido com o Espírito Santo para 

ser nosso supremo Profeta e Mestre, nosso único Sumo Sacerdote e nosso 

eterno Rei. 

Como Profeta, ele nos revelou plenamente o plano de Deus para nossa 

salvação. 

Como Sumo Sacerdote, ele nos resgatou pelo único sacrifício de seu corpo e, 

continuamente, intercede por nós junto ao Pai. 

Como Rei, ele nos governa por sua Palavra e Espírito e nos protege e guarda 

na salvação que conquistou para nós. 

32. Por que você é chamado cristão? 

R. Porque pela fé sou membro de Cristo e, por isso, também sou ungido para 

ser profeta, sacerdote e rei. 

Como profeta, confesso o nome dele. 

Como sacerdote, ofereço minha vida a Ele como sacrifício vivo de gratidão. 

Como rei, combato, nesta vida o pecado e o diabo, de livre consciência, e 

depois, na vida eterna, vou reinar com Ele sobre todas as criaturas. 

Nós também temos papéis de profetas, sacerdotes e reis e isso 

principalmente com nós mesmos. 

Um exemplo disso é o que faz o salmista: 

Salmos 42:5  Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te 

perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a 

ele, meu auxílio e Deus meu. 

Salmos 42:6 Sinto abatida dentro de mim a minha alma; lembro-me, 

portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermom, e no 

outeiro de Mizar. 



11 
 

 

 

Em uma vida deficiente o gráfico acima tem problemas em um ou mais 

pontos. 

 Diante do gráfico acima, pense em alguns modelos de vida 

cristão deficiente. 

“Um dos grandes temas da Reforma foi a ideia de que toda a vida deve 

ser vivida sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus, na 

presença de Deus. A oração não é um solilóquio, um mero exercício de 

autoanálise terapêutica ou uma recitação religiosa. A oração é uma 

conversa com o próprio Deus pessoal. No ato e na dinâmica de orar, eu 

coloco toda a minha vida sob o olhar de Deus. Sim, ele sabe o que está 

em minha mente, mas eu tenho o privilégio de articular para ele o que 

está lá. Ele diz: “Venha. Fale comigo. Manifeste para mim os seus 

pedidos”. Portanto, vamos à oração para conhecer a Deus e sermos 

conhecidos por ele.” – R. C. Sproul 

Profeta Sacerdote 

Rei 

Palavra Deus 

Vida no dia-a-dia 
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ORAÇÃO É PARA OS FRACOS 

2 Coríntios 12:9  Então, ele me disse: A minha graça te basta, porque o 

poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me 

gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de 

Cristo. 

Alguém já disse que a frase de Maria abaixo dirigindo-se a Jesus 

representa o perfeito espírito da oração: 

João 2:3  Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não 

têm mais vinho. 

As pessoas vêm a Jesus porque elas se sentem impotentes. Veja o 

fluxo típico em João. Um oficial do rei de Cafarnaum está doente (Jo 

4), um paralítico não tem quem o ponha no tanque (Jo 5), a multidão 

não tem comida (Jo 6) o homem cego não tem visão (Jo 9) e, 

finalmente, Lázaro não tem vida (Jo 11). A solução é vir na sua 

impotência à Jesus. 

Os grandes homens de Deus oram muito, mas eles não oram muito 

porque são fortes. Eles oram muito porque percebem com clareza sua 

fraqueza. 

Cristãos imaturos oram pouco. Eles raramente veem seus corações. 

Nas poucas vezes em que olham, eles não veem inveja, não veem 

impaciência. Eles são rápidos em dar conselhos aos outros. Tudo é 

muito simples. 

Cristãos maduros se sentem menos maduros. São mais reflexivos. Não 

se precipitam em dar conselhos. Entendem perfeitamente o que Jesus 

diz em Jo 15:5. Cristãos maduros sabem que não são capazes de criar 

seus filhos. Eles sabem que não tem acesso ao coração dos filhos. Eles 

dependem da oração. 

João 15:5  Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, 

e eu, nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer. 

Mateus 5:3 Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é 

o reino dos céus. 

“Se acharmos que podemos levar a vida por nós mesmos, não 

levaremos a oração a sério.” – Paul E. Miller 
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“Não precisamos de disciplina pessoal para orar continuamente; só 

precisamos ser pobres de espírito. A pobreza do nosso espírito gera 

espaço para o Espírito dEle.” – Paul E. Miller 

"A oração em si mesma é uma arte que somente o Espírito Santo pode 

nos ensinar."- Charles Spurgeon 

ORAÇÃO É TRANSFORMADORA 

“13  Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém 

alegre? Cante louvores. 14  Está alguém entre vós doente? Chame os 

presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com 

óleo, em nome do Senhor. 15  E a oração da fé salvará o enfermo, e o 

Senhor o levantará; e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão 

perdoados. 16  Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e 

orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua 

eficácia, a súplica do justo. 17  Elias era homem semelhante a nós, 

sujeito aos mesmos sentimentos, e orou, com instância, para que não 

chovesse sobre a terra, e, por três anos e seis meses, não choveu. 18  

E orou, de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus 

frutos.” (Tiago 5:13-18 RA) 

"O que a oração muda mais frequentemente é a impiedade e a dureza 

de nosso coração. Só isso já seria razão suficiente para orarmos, ainda 

que nenhuma das outras razões fosse válida ou verdadeira." – R. C. 

Sproul 

Texto Especial – Galeria dos heróis da oração – Sproul 

Extraído de “A oração muda as coisas?” – Ed. Fiel 

“As Escrituras não nos apresentam um catálogo semelhante dos heróis de 

oração, mas essa lista poderia ser compilada facilmente. Seguindo o mesmo 

formato usado pelo autor de Hebreus, examinemos uma lista parcial das 

realizações da oração: 

• Pela oração, o coração de Esaú foi mudado para com Jacó, para que se 

encontrassem de maneira amigável e não hostil (Gn 32). 

• Pela oração de Moisés, Deus trouxe as pragas sobre o Egito e, depois, as 

removeu (Êx 7-11). 

• Pela oração, Josué fez o sol deter-se (Js 10). 

• Pela oração, quando Sansão estava prestes a morrer de sede, Deus fez 

brotar água de uma cavidade para o sustento de Sansão (Jz 15). 
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• Pela oração, a força de Sansão foi restaurada. Ele derrubou o templo de 

Dagom sobre os filisteus, de modo que foram mais os que matou na sua 

morte do que os que matara na sua vida (Jz 16). 

• Pela oração, Elias reteve as chuvas por três anos e meio. Depois, pela 

oração, ele fez chover de novo (1 Rs 17-18). 

• Pela oração de Ezequias, Deus enviou um anjo e matou, em uma noite, 

185.000 homens do exército de Senaqueribe (2 Rs 19). 

• Pela oração de Asa, Deus confundiu o exército de Zera (2 Cr 14). 

Faltaria tempo para eu falar de Abraão, que orou por um filho e o recebeu na 

idade de cem anos; de Moisés, que recebeu ajuda no Mar Vermelho; dos 

israelitas, que foram libertados do Egito depois de muita oração; de Davi, 

que, por oração, escapou da traição de Saul; de Salomão, que recebeu 

grande sabedoria como resultado de oração; e de Daniel, que foi capaz de 

interpretar os sonhos depois de orar. Pessoas foram libertadas de perigos, 

curadas de enfermidades, viram a cura de seus amados e testemunharam 

inúmeros milagres como resultado de oração fervorosa. 

Tiago compreendeu bem isso quando escreveu que a oração eficaz de um 

justo pode fazer muito (5.16).” 

3. Como orar? 

O EXEMPLO DE JESUS 

 Pense um pouco no capítulo anterior: Por que orar? Talvez a 

melhor maneira de responder é fazer a pergunta: Por que Jesus orava? 

Se Ele orava tanto, o que dizer de nós? 

O evangelho de Lucas é o que mais enfatiza a vida de oração de Jesus.  

Todos os evangelhos registram o batismo de Jesus, mas Lucas enfatiza 

que o Espírito Santo veio sobre enquanto ele orava. 

“21 E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus; 

e, estando ele a orar, o céu se abriu, 22  e o Espírito Santo desceu 

sobre ele em forma corpórea como pomba; e ouviu-se uma voz do 

céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo.” (Lucas 3:21-22 

RA) 
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Todos os evangelhos registram que Jesus escolheu doze discípulos 

para serem apóstolos, mas somente Lucas enfatiza que isso ocorreu 

depois dele ter passado a noite orando a Deus. 

“12 Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a 

noite orando a Deus. 13  E, quando amanheceu, chamou a si os seus 

discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu também o nome 

de apóstolos:” (Lucas 6:12-13 RA) 

Todos os evangelhos registram a transfiguração, mas Lucas enfatiza 

que foi enquanto ele estava orando. 

“28 Cerca de oito dias depois de proferidas estas palavras, tomando 

consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de 

orar. 29  E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu 

rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura.” 

(Lucas 9:28-29 RA) 

Essa vida de oração fez com que Ele recebesse um pedido muito 

especial. 

Lucas 11:1 De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar; quando 

terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar 

como também João ensinou aos seus discípulos. 

Os outros evangelhos também registram intensa vida de oração do 

Senhor. 

Mateus 14:23  E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de 

orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. 

Mateus 14:25  Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, 

andando por sobre o mar. 

Lucas 6:12 Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e 

passou a noite orando a Deus. 

Como criança 

O Senhor nos ensinou que o reino é daqueles que sabem ser como 

uma criança (Mc 10:15). Mas ele deu o exemplo de total e absoluta 

dependência do Seu Pai. Esse é o nosso modelo. 

João 5:19  Então, lhes falou Jesus: Em verdade, em verdade vos digo 

que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que 
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vir fazer o Pai; porque tudo o que este fizer, o Filho também 

semelhantemente o faz. 

João 5:30  Eu nada posso fazer de mim mesmo; na forma por que 

ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria 

vontade, e sim a daquele que me enviou. 

João 8:28  Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do 

Homem, então, sabereis que EU SOU e que nada faço por mim 

mesmo; mas falo como o Pai me ensinou. 

João 12:49  Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai, 

que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. 

Relacionamento 

“O exemplo de Jesus nos ensina que oração tem a ver com 

relacionamento. Quando Ele ora, Ele não está cumprindo um dever; Ele 

está se aproximando do seu Pai.” – Paul E. Miller 

O PADRÃO DOS SALMOS 

Os salmos nos ensinam o que fazer com as emoções. O moralismo 

religioso ensina a suprimir as emoções e o secularismo 

contemporâneo as exalta como a expressão de quem eu sou. Os 

salmos nos ensinam que nossas emoções são semeadas para serem 

usadas nas mãos do Espírito Santo. 

O neoplatonismo contaminou o cristianismo desde o seu início 

procurando demonstrar que a essência da espiritualidade está na 

supressão das emoções e dos desejos. Isso não é cristianismo. Agora 

começa-se um namoro com o budismo também, em algumas frentes. 

Os salmos nos ensinam como ora um filho de Deus. Com a alma 

derramada, colocando diante de Deus absolutamente tudo, com o 

coração aberto. Até mesmo situações em que o salmista não consegue 

se achar. 

Salmos 39:13  Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes 

que eu passe e deixe de existir. 

Salmos 103:14  Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos 

pó. 
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A ORAÇÃO MODELO 

“9 Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, 

santificado seja o teu nome; 10  venha o teu reino; faça-se a tua 

vontade, assim na terra como no céu; 11  o pão nosso de cada dia dá-

nos hoje; 12  e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos 

perdoado aos nossos devedores; 13  e não nos deixes cair em 

tentação; mas livra-nos do mal [pois teu é o reino, o poder e a glória 

para sempre. Amém]!” (Mateus 6:9-13 RA) 

As seis petições da oração modelo podem nos fazer pensar em 

diversos padrões: 

 3 x 3 – para Deus e para nós. 

 1 x 5 – tudo converge para a santificação do nome de Deus. 

 3 petições do homem – criação, redenção e santificação. 

 3 primeiras são cumpridas quando as criaturas de Deus 

obedecem a Deus. 

Introdução 

Lutero disse certa vez que se ele pudesse entender as duas primeiras 

palavras da Oração do Senhor ele nunca mais seria o mesmo. Note 

que o fato de Deus ser chamado de Pai é muito importante porque o 

amor de pai é um amor que não está relacionado a mérito 

(diferentemente de rei ou mesmo de amigo). 

1. Santificado seja o teu nome 

O objetivo de toda a criação, de toda a existência é a glória de Deus. E 

quando Deus é glorificado todos são abençoados. 

2. Venha o teu Reino 

Aqui há muita coisa que nós não pedimos: 

 Transformação em outros – consideramos muito sem 

esperança ou muito controlador 

Passividade dos pais é uma das indicações de como ninguém mais está 

nem aí para esse tipo de transformação. 

 Transformação em mim mesmo – muito assustador 

“Quase todo cristão confia que Deus responderia uma oração em que 

pedíssemos mudanças em nós mesmos, e isso nos deixa morrendo de 

medo” – Paul E. Miller 
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Para piorar, a psicologia moderna tornou as emoções sagradas. 

Ninguém pode ir contra as emoções porque isso “aniquilaria o 

verdadeiro eu”. 

 Transformação de coisas na cultura – muito impossível 

 

O que você está fazendo pelo Reino? Por que não está orando? 

“Talvez não estejamos em posição de realizar atos públicos contra a 

incredulidade e a apostasia; talvez sejamos velhos ou doentes, ou de 

qualquer modo limitados por nossa situação física, mas todos 

podemos orar pela incredulidade e apostasia que vemos diariamente 

ao nosso redor. Se, entretanto, houver pouca energia nessa oração e, 

consequentemente, pouca prática, é certamente um sinal que ainda 

conhecemos bem pouco ao nosso Deus.” – J. I. Packer 

3. Faça-se a tua vontade 

Rendição completa à vontade de Deus. 

Mateus 26:39  Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu 

rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este 

cálice! Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. 

4. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje 

Não pedimos coisas materiais porque achamos que é muito egoísta 

pedir isso ou então porque expõe demais a nossa vulnerabilidade. 

Entretanto, notem que é o pão nosso de cada dia, não a picanha nossa 

de cada dia, o sorvete nosso de cada dia... A ênfase está no 

atendimento das necessidades. E nossas necessidades são adequadas 

a nossos chamados. 

5. Perdoa-nos as nossas dívidas 

O cristão confessa. O ímpio tende a racionalizar tudo. A vida do cristão 

é caracterizada por arrependimento.  

“Quando pecamos, nossa única opção é o arrependimento. Sem 

arrependimento não há perdão.” – R. C. Sproul 

6. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos 

do mal 

Não precisamos de Satanás para pecar. Pecamos por nós mesmos, 

mas se Satanás nos atacar tudo será pior. 
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“No grego, a palavra traduzida por “mal” é de gênero neutro; nesta 

seção da Oração do Pai Nosso, a palavra está no gênero masculino. 

Jesus estava dizendo que devemos pedir ao Pai que nos livre do 

Maligno, das investidas que Lutero chamou de “desenfreados ataques 

de Satanás”, o inimigo que deseja destruir a obra de Cristo neste 

mundo. Jesus estava nos dizendo que peçamos ao Pai que construa 

uma cerca ao nosso redor. O pedido não tem o propósito de evitar as 

provações neste mundo, e sim proteger-nos da exposição desprotegida 

aos ataques de Satanás. Em sua “Oração Sumo Sacerdotal”, Jesus 

pediu ao Pai, não que tirasse os seus discípulos do mundo, e sim que os 

guardasse “do mal [poneros]” (Jo 17.15).” – R. C. Sproul 

PARTES DA ORAÇÃO 

Os países de língua inglesa estão acostumados com um acróstico com 

a palavra Atos de Atos dos Apóstolos: 

A – Adoration 

C – Confession 

T – Thanksgiving 

S – Suplication 

Se fôssemos fazer algo parecido em português poderíamos pensar na 

palavra CASA: 

C – Confissão 

A – Adoração 

S – Súplica 

A – Ação de Graças 

A ordem não é o mais importante. Basta ver a mistura que ocorre nos 

salmos. O importante é que esses elementos estejam presentes. 

Temos que tomar cuidado em não nos perdermos nesse tipo de 

sequencia para que a nossa oração não caia no formalismo. 

Adoração 

Deus deseja adoradores. Se nossas orações não contém adoração, 

alguma coisa está errada. 

“23  Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores 

adorarão o Pai em espírito e em verdade; porque são estes que o Pai 
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procura para seus adoradores. 24  Deus é espírito; e importa que os 

seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.” (João 4:23-24 

RA) 

Os grandes homens e mulheres de oração tinham como característica 

serem fortes adoradores. 

O maior inimigo da adoração é a ignorância. Não sabemos como 

louvar a Deus porque não sabemos nada sobre Ele. 

Confissão 

A confissão precisa ser diária e acompanhada de uma busca de 

transformação na vida no Espírito. Porque somos pecadores, 

tendemos a confessar com uma atitude frívola e leviana, sem um 

senso de urgência moral e da grande pecaminosidade do pecado. 

Também não somos específicos. Isso indica altos graus de orgulho, e 

altos graus de orgulho são a marca da impiedade. 

“A confissão é como uma declaração de falência. Deus exige perfeição. 

O menor pecado mancha um registro perfeito. Todas as “boas obras” 

no mundo não podem apagar a mancha e mover-nos da imperfeição 

para a perfeição. Quando cometemos o pecado, estamos moralmente 

falidos. Nossa única esperança é ter esse pecado perdoado e coberto 

por meio da expiação dAquele é totalmente perfeito.” – R. C. Sproul 

“Meu mentor, o Dr. John Gerstner, falou-me de uma ocasião, em uma 

de suas reuniões, em que uma mulher lhe disse que ela não tinha 

pecado por mais de vinte anos. O Dr. Gerstner disse que sentia pesar 

por ela, porque isso significava que ela não tinha orado por mais de 

vinte anos, pelo menos não da maneira como o Senhor nos ensinou a 

orar.” – R. C. Sproul 

Crescimento espiritual implica em enxergar cada vez mais claramente 

nosso pecado. É como andar em direção a uma montanha. Quanto 

mais perto se chega, maior ela fica. 

“9  Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos 

perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 10  Se dissermos 

que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua 

palavra não está em nós.” (1 João 1:9-10 RA) 

Ação de Graças 

Agradecer não é brincar de jogo do contente. É uma reafirmação da 

nossa dependência. Ela nos ajuda a ver a vida como ela realmente é. 
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Sempre deve haver ação de graças. Ingratidão é a maior marca do 

ímpio. Nossas súplicas precisam vir acompanhadas de ações de graças. 

Filipenses 4:6  Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, 

sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e 

pela súplica, com ações de graças. 

Salmos 103:2 Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e não te esqueças 

de nem um só de seus benefícios. 

“Os pagãos devem ser distinguidos dos apóstatas. Os pagãos nunca 

entraram na família da fé. São estranhos à comunidade da aliança. 

Idolatria e ingratidão os caracterizam. Os apóstatas são pessoas que 

se unem a uma igreja, se tornam membros da comunidade da aliança 

visível e, depois, repudiam a igreja, deixando-a em troca de uma vida 

de satisfação secular. Os apóstatas são pessoas “que esquecem”. Têm 

memória curta.” – R. C. Sproul 

“Esquecer os benefícios de Deus é também a marca do cristão imaturo, 

aquele que vive por seus sentimentos. Ele é propenso a uma vida 

espiritual do tipo montanha-russa, movendo-se rapidamente de auges 

extáticos para depressivos. Nos momentos de auge, ele tem um 

sentimento exultante da presença de Deus, mas entra em desespero 

no momento em que sente uma ausência profunda desses 

sentimentos. Ele vive de bênção em bênção, sofrendo as angústias de 

uma memória curta. Vive sempre no presente, saboreando o “agora”, 

mas perdendo de vista o que Deus fez no passado. Sua obediência e 

culto são tão fortes quanto a intensidade de sua última recordação de 

bênção.” – R. C. Sproul 

Súplica 

Lembre-se: Deus não tem pressa. Pode demorar anos para uma 

oração ser respondida. 

“Alguém disse: “Com tantas pessoas famintas, pode ser errado eu orar 

por um tapete para a minha sala de estar”. Todavia, o Deus que cuida 

de estômagos vazios do mundo é o mesmo Deus que se interessa por 

salas de estar vazias. O que é importante para nós talvez seja 

importante para nosso Pai. Se não temos certeza a respeito da 

conveniência de nosso pedido, devemos contar isso a Deus.” – R. C. 

Sproul 

“9 Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir 

pão, lhe dará pedra? 10 Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma 
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cobra? 11 Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos 

vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas 

coisas aos que lhe pedirem?” (Mateus 7:9-11 RA) 

“21  Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que, no 

teu reino, estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita, e o 

outro à tua esquerda. 22  Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que 

pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? 

Responderam-lhe: Podemos.” (Mateus 20:21-22 RA) 

Intercessão 

A maledicência é terrível. Nossas bocas foram feitas para abençoar, 

mas elas costumam ser instrumentos de destruição. 

Efésios 4:29  Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim 

unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e, 

assim, transmita graça aos que ouvem. 

Quando falamos mal de um irmão nós somos um diabo. Somos 

“acusadores de nossos irmãos”. 

Apocalipse 12:10  Então, ouvi grande voz do céu, proclamando: Agora, 

veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu 

Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os 

acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. 

Deus valoriza muito os intercessores. Eles fazem diferença. 

Isaías 59:16 Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que 

não houvesse um intercessor; pelo que o seu próprio braço lhe trouxe 

a salvação, e a sua própria justiça o susteve. 

O próprio Jesus foi (e é) um intercessor perfeito. 

“31  Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar 

como trigo! 32  Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não 

desfaleça; tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos.” 

(Lucas 22:31-32 RA) 

Romanos 8:34  Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou, 

antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também 

intercede por nós. 

Um outro exemplo é Jó. 
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“7 Tendo o SENHOR falado estas palavras a Jó, o SENHOR disse 

também a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra 

os teus dois amigos; porque não dissestes de mim o que era reto, 

como o meu servo Jó. 8  Tomai, pois, sete novilhos e sete carneiros, e 

ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó 

orará por vós; porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não 

vos trate segundo a vossa loucura; porque vós não dissestes de mim o 

que era reto, como o meu servo Jó. 9  Então, foram Elifaz, o temanita, 

e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o SENHOR lhes 

ordenara; e o SENHOR aceitou a oração de Jó.” (Jó 42:7-9 RA) 

Às vezes o intercessor é que “salva a pátria”. 

CARACTERÍSTICAS DA ORAÇÃO CRISTÃ 

Misteriosa e surpreendente 

A oração é misteriosa. Muitas vezes a resposta de oração já começou 

muito antes de nós orarmos. Para entendermos a oração teríamos que 

ter pleno domínio do passado, presente e futuro. Ou seja, para 

entender a dinâmica da oração teríamos que ser Deus. 

Perseverança 

Não se pode desistir nunca. Oração é construção de um 

relacionamento. Isso leva tempo e exige investimento. Não desista. 

A aproximação de Deus não é algo prazeroso como pode-se imaginar. 

Sua vida vai ser exposta, todo o seu orgulho, cinismo, amargura, 

preguiça, lascívia, gula, inveja... Tudo será revirado nesse processo. Os 

orgulhosos não persistirão. Isso é certo! 

Mateus 5:3 Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é 

o reino dos céus. 

Mateus 5:5  Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. 

Mateus 5:8  Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a 

Deus. 

A limpeza que o Senhor quer fazer em você visa trazê-lo mais para 

perto de si. Não desista nunca! 

“[...] a oração em si mesma é uma arte que somente o Espírito Santo 

pode nos ensinar. Ele é o doador de todas as orações. Rogue pela 

oração - ore até que consiga orar, ore para ser ajudado a orar e não 
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abandone a oração porque não consegue orar, pois nos momentos em 

que você acha que não pode orar, é que realmente está fazendo as 

melhores orações. Ás vezes quando você não sente nenhum tipo de 

conforto em suas súplicas e seu coração está quebrantado e abatido, é 

que realmente está lutando e prevalecendo com o Altíssimo.” – Charles 

Spurgeon 

Autenticidade 

O reino vem na sua vida quando Jesus se torna rei da sua vida, mas 

tem que ser a sua vida. Qualquer outra coisa é hipocrisia. 

Muitas vezes as pessoas são ensinadas a orar de forma que elas sejam 

outra pessoa. Isso gera aquela falsa dicotomia em que você é duas 

pessoas: uma normal, secular e a outra espiritual, religiosa. 

Tiago 4:8  Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as 

mãos, pecadores; e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. 

 Pense bem: Será que o Senhor fica impressionado quando você 

vem falar com Ele com um estilão santarrão? Não seria Ele o único que 

vê o seu coração, melhor até que você mesmo? Qual é o sentido de 

evitar a Deus porque estamos deprimidos, ou irritados? Será que 

nosso Pai não nos receberia como filhos porque estamos assim? 

"Um dos grandes temas da Reforma foi a ideia de que toda a vida deve 

ser vivida sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus, na 

presença de Deus. A oração não é um solilóquio, um mero exercício de 

autoanálise terapêutica ou uma recitação religiosa. A oração é uma 

conversa com o próprio Deus pessoal. No ato e na dinâmica de orar, eu 

coloco toda a minha vida sob o olhar de Deus. Sim, ele sabe o que está 

em minha mente, mas eu tenho o privilégio de articular para ele o que 

está lá. Ele diz: “Venha. Fale comigo. Manifeste para mim os seus 

pedidos”. Portanto, vamos à oração para conhecer a Deus e sermos 

conhecidos por ele." – R. C. Sproul 

Salmos 62:8 Confiai nele, ó povo, em todo tempo; derramai perante 

ele o vosso coração; Deus é o nosso refúgio. 

Oração contínua 

Ora-se o tempo todo, vivendo coram deo (diante de Deus). 

1 Ts 5:17  Orai sem cessar. 
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Romanos 12:12  regozijai-vos na esperança, sede pacientes na 

tribulação, na oração, perseverantes; 

Colossenses 4:2 Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. 

O exemplo de Paulo (e seus companheiros): 

“9  Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu 

Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de 

vós 10  em todas as minhas orações, suplicando que, nalgum tempo, 

pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos.” 

(Romanos 1:9-10 RA) 

1 Coríntios 1:4  Sempre dou graças a [meu] Deus a vosso respeito, a 

propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus; 

Efésios 1:16  não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós 

nas minhas orações, 

Efésios 6:18  com toda oração e súplica, orando em todo tempo no 

Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por 

todos os santos 

Colossenses 1:9 Por esta razão, também nós, desde o dia em que o 

ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de 

pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e 

entendimento espiritual; 

Colossenses 4:12  Saúda-vos Epafras, que é dentre vós, servo de Cristo 

Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas 

orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em 

toda a vontade de Deus. 

1 Ts 1:2 Damos, sempre, graças a Deus por todos vós, mencionando-

vos em nossas orações e, sem cessar, 

1 Ts 2:13 Outra razão ainda temos nós para, incessantemente, dar 

graças a Deus: é que, tendo vós recebido a palavra que de nós 

ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e 

sim como, em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está 

operando eficazmente em vós, os que credes. 

1 Ts 3:10  orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver 

pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? 
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2 Ts 1:11 Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o 

nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo 

propósito de bondade e obra de fé, 

2 Timóteo 1:3  Dou graças a Deus, a quem, desde os meus 

antepassados, sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me 

lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. 

Reverência 

Devemos sempre lembrar que Deus é nosso Pai, mas que ele está nos 

céus e que nós estamos na terra. Temos que ter noção da nossa 

condição diante de Deus e tomar cuidado com algumas tendências 

modernas que são claramente blasfemas. 

"[...] nossos sacrifícios espirituais devem ser oferecidos com santo 

cuidado. Deus nos livre de que nossa oração seja somente saltar da 

cama, ajoelhar-nos e dizer qualquer coisa que venha à mente. Pelo 

contrário, que possamos esperar no Senhor com santo temor e 

reverência." – Charles Spurgeon 

Não devemos confundir reverência com formalismo. Devemos lembrar 

que somos filhos de Deus e Ele é nosso Pai que nos ama. O que não 

pode haver é aquilo que Lutero viu em seu tempo e revoltou-se 

dizendo que as pessoas falavam com Deus como se ele fosse "um 

aprendiz de sapateiro". 

“Somos alertados da importância de achegar-nos apropriadamente a 

Deus em oração. Se há algo pior do que não orar, é orar em uma 

atitude indigna.” – R. C. Sproul 

Jejum 

Daniel 9:3  Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e 

súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. 

Marcos 9:29  Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por 

meio de oração [e jejum]. 

Atos 13:3  Então, jejuando, e orando, e impondo sobre eles as mãos, 

os despediram. 

Atos 14:23  E, promovendo-lhes, em cada igreja, a eleição de 

presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor 

em quem haviam crido. 
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 Por que será que o jejum é um companheiro da oração? 

Fé 

“5  Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, 

que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera; e ser-lhe-á 

concedida. 6  Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando; pois o que 

duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento.” 

(Tiago 1:5-6 RA) 

Marcos 11:24  Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, 

crede que recebestes, e será assim convosco. 

Hebreus 11:6  De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto 

é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe 

e que se torna galardoador dos que o buscam. 

Vigilância 

Marcos 14:38  Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; o 

espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. 

Efésios 6:18  com toda oração e súplica, orando em todo tempo no 

Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por 

todos os santos 

Colossenses 4:2 Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. 

O significado do termo original é estar acordado, com os olhos bem 

abertos. 

Para se ter uma “vida orada” é indispensável vigiar sempre, observar 

tudo o que acontece ao nosso redor e avaliar tudo. 

1 Ts 5:21  julgai todas as coisas, retende o que é bom; 

Argumentação 

Isaías 1:18a  Vinde, pois, e arrazoemos, diz o SENHOR; [...] 

“11  Porém Moisés suplicou ao SENHOR, seu Deus, e disse: Por que se 

acende, SENHOR, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do 

Egito com grande fortaleza e poderosa mão? 12  Por que hão de dizer 

os egípcios: Com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e 

para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e 

arrepende-te deste mal contra o teu povo. 13  Lembra-te de Abraão, 

de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado 
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e lhes disseste: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do 

céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei à vossa 

descendência, para que a possuam por herança eternamente. 14  

Então, se arrependeu o SENHOR do mal que dissera havia de fazer ao 

povo.” (Êxodo 32:11-14 RA) 

“18  Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve; abre os olhos e olha para 

a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, 

porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiados em 

nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. 19  Ó Senhor, ouve; 

ó Senhor, perdoa; ó Senhor, atende-nos e age; não te retardes, por 

amor de ti mesmo, ó Deus meu; porque a tua cidade e o teu povo são 

chamados pelo teu nome.” (Daniel 9:18-19 RA) 

Simplicidade 

Expressões eloquentes e frases rebuscadas podem não passar de 

vaidade que em nada impressiona o Deus Todo-Poderoso. 

Temos que ser simples, diretos e específicos. 

Spurgeon afirmou que gosta de orações como Gênesis 17:18:  “Disse 

Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de ti.” 

Alinhada à vontade de Deus 

"Ora, embora possamos pedir coisas que sejam para nosso proveito, 

não devemos permitir que nosso proveito interfira, de maneira 

alguma, com a glória de Deus. Deve haver junto com a oração 

aceitável o santo sal da submissão à vontade divina." – Charles 

Spurgeon 

"Senhor, terei aquilo que quero de Ti. Terei o que desejo, pois sei que a 

minha vontade é a tua vontade." – Lutero 

Insistência e impertinência 

Esse é todo o tema das duas parábolas sobre o assunto em Lucas 11:5-

8 (amigo importuno) e Lucas 18:1-8 (juiz iníquo). 

Mateus 26:44 Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, 

repetindo as mesmas palavras. 
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DICAS IMPORTANTES 

Para quem orar? 

Somente a Deus. Aprendemos com Jesus a orar ao Pai, mas creio que 

dizer que só pode ser assim é meio forçado. 

João 14:14  Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. 

O importante não é proibir que se ore a Jesus ou ao Espírito Santo, 

mas seguir o caminho preferencial da Palavra e enfatizar a oração ao 

Pai. 

Sobre o que orar? 

Tudo. Qualquer coisa que mexe conosco. 

“Oração é um momento de encarnação – Deus conosco. Deus 

envolvido nos detalhes da minha vida.” – Paul E. Miller 

Posição para orar 

Há todo tipo de referências a posições em oração (de pé, sentado, 

prostrado, ajoelhado, mãos erguidas, etc.). Normalmente a posição 

está ligada a um certo estado de espírito e reflete as afeições da 

pessoa. 

Jonathan Edwards costumava orar andando a cavalo! 

Lucas 18:13  O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem 

ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê 

propício a mim, pecador! 

“12  E disse consigo: Ó SENHOR, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te 

que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor 

Abraão! 13  Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos 

homens desta cidade saem para tirar água;” (Gênesis 24:12-13 RA) 

1 Timóteo 2:8  Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, 

levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. 

Marcos 1:40 Aproximou-se dele um leproso rogando-lhe, de joelhos: 

Se quiseres, podes purificar-me. 

João 17:1 Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e 

disse: Pai, é chegada a hora; glorifica a teu Filho, para que o Filho te 

glorifique a ti, 
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Juízes 20:26 (NVI) Então todos os israelitas subiram a Betel, e ali se 

assentaram, chorando perante o SENHOR. Naquele dia jejuaram até a 

tarde e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao SENHOR. 

Êxodo 34:8  E, imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o 

adorou; 

Gênesis 17:3  Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: 

Mais importante que a postura física é a postura do coração. 

Conclusão da oração 

Dois termos se consagraram: 

 Em nome de Jesus 

 Amém 

Ambos são adequados e bíblicos. Só não podem ser encarados como 

algum tipo de mantra ou palavra mágica. 

Frequência da oração 

A Bíblia mostra alguns padrões interessantes. 

Salmos 5:3 De manhã, SENHOR, ouves a minha voz; de manhã te 

apresento a minha oração e fico esperando.  

“16 Eu, porém, invocarei a Deus, e o SENHOR me salvará. 17  À tarde, 

pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei; e ele 

ouvirá a minha voz.” (Salmos 55:16-17 RA) 

Salmos 119:164 Sete vezes no dia, eu te louvo pela justiça dos teus 

juízos. 

Uma coisa é certa, a oração tem, no mínimo, uma base diária. 

Mateus 6:11  o pão nosso de cada dia dá-nos hoje; 

Verbalização 

Orar em voz alta pode ser interessante, porque você elimina o risco de 

se perder dentro da sua cabeça. Jesus costumava orar em voz alta. O 

registro da oração sacerdotal (Jo 17) e da oração no Getsêmani (Mt 

26) foram possíveis porque os apóstolos ouviram o que ele dizia. 
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Registro dos motivos de oração 

 Você anota compromissos em algum lugar? E os motivos de 

oração? Por quê? Será que levamos a oração a sério? 

Quando você começa a registrar os motivos de oração e a orar 

realmente pelas pessoas você se aproxima delas e passa a amá-las de 

verdade. Também tende se sentir mais à vontade para perguntar a 

elas como as coisas estão. Você está fazendo a coisa certa diante do 

Rei! 

Muitas pessoas não usam métodos porque gostam que tudo seja 

espontâneo e natural. Esse é um caminho perigoso... 

O método dos cartões de oração (Paul Miller) 

1. Frases curtas com os pedidos 

2. Em oração bate-se o olhos rapidamente sobre o cartão 

3. Use versículos bíblicos adequados ao que se quer ver 

transformado na vida da pessoa. 

4. O cartão não muda muito. De vez em quando se acrescenta 

alguma nova linha. 

5. Não há necessidade de escrever respostas. Elas costumam ser 

óbvias. 

6. Os cartões podem receber datas do tipo mês/ano. 

7. Um deck poderia ter: 

a. 4-10 cartões de membros da família (1 por pessoa) 

b. 1-3 cartões de “pessoas que estão sofrendo” 

c. 1 cartão de amigos 

d. 1 cartão de não-cristãos 

e. 1 cartão de liderança da igreja 

f. 1 cartão de pequeno grupo 

g. 1 cartão de missionários ou ministérios específicos 

h. 1-3 cartões de assuntos nacionais, mundiais ou culturais 

i. 3 cartões de trabalho 

j. 1 cartão de colegas de trabalho 

k. 3-5 cartões de arrependimento (coisas em que preciso de 

arrependimento. 

l. 3-5 cartões de esperança ou grandes sonhos. 

Registro da nossa caminhada 

Como os antigos puritanos, podemos ter um diário de oração. O 

famoso diário de David Brainerd é exatamente isso. 
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O relacionamento com Deus é uma troca de personalidades. Há duas 

perguntas envolvidas: 

1. Como estou? O que está acontecendo comigo? 

2. O que Deus está me dizendo? O que ele está enfatizando para mim 

em Sua Palavra? 

A reflexão nessas duas questões faz com que nos enxerguemos e nos 

conduz ao arrependimento. 

Equilibrando Palavra e oração quanto a ouvir a 

Deus 

Não jogue uma contra a outra. Elas são inseparáveis e vem do mesmo 

Espírito Santo. Cristãos erram muito aqui: 

 “Somente a Palavra” – quando não vigiamos e oramos de 

forma integrada à nossa vida, não vemos Deus falando na 

história, na nossa história. Não reparamos na obra que Ele está 

fazendo. Ver a atividade de Deus na nossa vida reforça o papel 

da Palavra. 

 “Somente o Espírito” – nessa modalidade a Palavra fica de fora 

e aí as pessoas dizem que seus próprios pensamentos e 

sentimentos são “a voz de Deus”. Essas pessoas são os típicos 

“carismaníacos” que, desprovidos da salvaguarda da Palavra de 

Deus falam bobagens do tipo: “Deus me disse para casar com 

ela...”. 

“Se nós frequentemente interpretamos pensamentos e desejos 

aleatórios como “Deus falando”, nós nos tornamos esquisitos.” – Paul 

E. Miller 

A comunhão com Deus é cheia de mistério. Davi capturou esse 

mistério no Salmo 16. 

Salmos 16:7  Bendigo o SENHOR, que me aconselha; pois até durante 

a noite o meu coração me ensina. 

Dicas Gerais 

 Vá dormir. Use o padrão hebraico de dia (Gn 1) se você quer 

realmente uma vida de oração pela manhã. 

 Levante da cama 

 Acorde – talvez precise tomar um café, uma chuveirada ou 

trocar de roupa. 
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 Ache um lugar tranquilo e de baixo risco de interrupção. Se 

preferir orar caminhando, vá em frente! Não fique 

desconfortável. Não há necessidade de ficar de joelhos, se isso 

fica te incomodando. 

 Comece devagar. Comece com cinco, dez minutos.  

 Não desista. Logo o tempo começará a voar. Não tente algo 

heroico. O mais importante é a consistência. 

 

4. Obstáculos à Oração 

HERESIAS E ERROS DOUTRINÁRIOS 

 Quais são alguns exemplos de doutrinas falsas na área de oração 

que você conhece e têm visto no meio cristão? 

“Vários livros recentes querem que creiamos que tudo que devemos 

fazer é seguir certos passos, e Deus nos dará o que quer que peçamos. 

Os autores dizem, em essência: “Siga este procedimento ou use estas 

palavras específicas e tenha certeza de que Deus cederá aos seus 

pedidos”. Isso não é oração, é mágica. São artifícios tencionados a 

manipular o Deus soberano. Mas quem ora desta maneira esquece 

aquele com quem ele está falando.” – R. C. Sproul 

FALTA DE FÉ NA ORAÇÃO 

A oração pode nos parecer: 

 Inútil 

 Irreal 

 Pouco prática 

 Ofensiva ao nosso orgulho 

“O que eu perco quando eu tenho uma vida cheia de oração? Controle. 

Independência. O que eu ganho? Amizade com Deus. Um coração 

tranquilo. A obra viva de Deus nos corações daqueles a quem eu amo. 

A habilidade de reverter a maré do mal. Essencialmente, eu perco meu 

reino e recebo o dEle.” – Paul E. Miller 

 O mundo já atende nossas necessidades 

 Ceticismo – geralmente começa com uma fé ingênua 
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 Cultura anti-cristã – primeira vez na história em que a cultura 

ignora o mundo espiritual. 

NATUREZA PECAMINOSA 

A oração é daquelas coisas obviamente boas e que deveriam ser um 

deleite e um privilégio em si mesmas, mas que, por causa do pecado, 

precisamos ser ordenados a fazer. O problema é a nossa natureza. 

Oração não é natural para nós. 

O novo nascimento deveria produzir um novo desejo de orar, mas o 

pecado resiste ao Espírito. 

“18  Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita 

bem nenhum, pois o querer o bem está em mim; não, porém, o 

efetuá-lo. 19  Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não 

quero, esse faço.” (Romanos 7:18-19 RA) 

 

PECADO ACALENTADO 

Muitos podem ser os pecados que impedem a oração. Alguns 

exemplos: 

 Existência de ídolos do coração 

Ezequiel 14:3  Filho do homem, estes homens levantaram os seus 

ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniqüidade que sempre 

têm eles diante de si; acaso, permitirei que eles me interroguem? 

 Falta de perdão 

Mateus 6:12  e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos 

perdoado aos nossos devedores; 

 Rebelião em áreas específicas da vida 

1 Pedro 5:5 Rogo igualmente aos jovens: sede submissos aos que são 

mais velhos; outrossim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos 

de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos 

humildes concede a sua graça. 

Provérbios 28:9 O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua 

oração será abominável. 
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 Impaciência 

Tiago 5:7  Sede, pois, irmãos, pacientes, até à vinda do Senhor. Eis que 

o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até 

receber as primeiras e as últimas chuvas. 

 Falta de sabedoria geral na vida 

1 Pedro 4:7 Ora, o fim de todas as coisas está próximo; sede, portanto, 

criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. 

 Problemas no casamento 

1 Pedro 3:7  Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com 

discernimento; e, tendo consideração para com a vossa mulher como 

parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, 

herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as 

vossas orações. 

“Se não tratamos da discórdia no relacionamento conjugal, as orações 

são cortadas.” – R. C. Sproul 

“17  A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. 18  Se eu no 

coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido.” 

(Salmos 66:17-18 RA) 

DESCULPAS ESFARRAPADAS E COMPORTAMENTOS INADEQUADOS 

O mundo contemporâneo, com sua correria despropositada, é 

prolífico em sugerir todo tipo de desculpa esfarrapada quando o 

assunto é oração. Algumas típicas: 

 “Não tenho tempo. Sou muito ocupado.” 

“Se você não está orando, então você está inteiramente confiante de 

que tempo, dinheiro e talento são tudo o que precisa na vida. Você 

sempre estará cansado demais, ocupado demais. Mas se, como Jesus, 

você percebe que não pode enfrentar a vida por si mesmo, então não 

importa quão ocupado, ou quão cansado você estiver, encontrará 

tempo para orar.” – Paul E. Miller 

 Multitarefa 

 “Já oro o tempo todo, não preciso de um tempo especial.” 

 Distração 

 Formalismo 
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“Oração particular, pessoal, é uma dos últimos grandes bastiões do 

legalismo. Para orar como uma criança, talvez você tenha que 

desaprender um pouco da oração não-pessoal, não-real, que você 

aprendeu.” – Paul E. Miller 

 Falta de perseverança e paciência 

 Falta de disciplina e método 

“Finalmente, se há um segredo para aprendermos como orar, esse 

segredo não é diferente de qualquer outro esforço. Para nos tornarmos 

hábeis em alguma coisa, temos de praticar. Se queremos aprender 

como orar, então, devemos orar – e continuar a orar.” – R. C. Sproul 

 Compare o cultivo de um relacionamento profundo com outra 

pessoa (um cônjuge, por exemplo) com o cultivo do relacionamento 

com Deus. Você acha que atitudes como as citadas acima fortalecem 

os laços desse relacionamento? 

5. Problema: orações não respondidas 

AS PROMESSAS EXTRAVAGANTES DE JESUS 

“Jesus tem um jeito especial de nos deixar nervosos, especialmente 

quando ele fala sobre oração.” – Paul E. Miller 

“13  E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o 

Pai seja glorificado no Filho. 14  Se me pedirdes alguma coisa em meu 

nome, eu o farei.” (João 14:13-14 RA) 

João 15:7  Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras 

permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. 

João 15:16  Não fostes vós que me escolhestes a mim; pelo contrário, 

eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, 

e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai 

em meu nome, ele vo-lo conceda. 

“23 Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade, em verdade vos 

digo: se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vo-la concederá em meu 

nome. 24 Até agora nada tendes pedido em meu nome; pedi e 

recebereis, para que a vossa alegria seja completa.” (João 16:23-24 

RA) 
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O problema é que nossos pedidos precisam estar alinhados à obra que 

o Senhor tem para nós. 

“2  Cobiçais e nada tendes; matais, e invejais, e nada podeis obter; 

viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis; 3  

pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos 

prazeres.” (Tiago 4:2-3 RA) 

Nossos pedidos precisam estar alinhados a um contexto de vida em 

que somos instrumentos da vontade de Deus. 

1 João 3:22 e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos 

os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. 

1 João 5:14 E esta é a confiança que temos para com ele: que, se 

pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 

O alvo do Senhor Jesus é que nós peçamos. Ele incentiva a pedir. A 

pedir tudo. E ao mesmo tempo, a permanecer nEle. Nosso problema é 

que nós vamos pedir errado. Aí entra o Espírito corrigindo. 

“26 Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa 

fraqueza; porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo 

Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. 

27  E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, 

porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. 

28  Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que 

amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.” 

(Romanos 8:26-28 RA) 

Pessoas que não acreditam que Deus está construindo uma história 

que é dEle e da qual nós fazemos parte, encaram a Deus como um 

servo e a oração como uma máquina de vender refrigerante. Você põe 

uma moedinha e sai o que você pediu. 

O estilo de vida de quem vive a história (o relacionamento com Deus, 

a fé) e quem não vive a história (que barganha com Deus, não tem um 

relacionamento de filho com Ele) é completamente diferente. Veja 

essa tabela preparada por Paul Miller: 

Sem história Com história 

Amargo Aguarda 

Irado Vigia, Observa 

Sem direção Maravilha-se 

Cético Ora 
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Controlador Submete-se 

Sem esperança Tem esperança 

Ingrato Agradecido 

Coloca a culpa nos outros Arrependido 
 

Como fazer parte da história? 

1. Não exija que a história seja do seu jeito – renda-se e submeta-se 

completamente. 

2. Observe o Contador da história. Observe a sua mão e ore de 

acordo com o que você está vendo. 

3. Fique na história. Não se feche quando ela tomar o rumo errado. 

“Às vezes quando dizemos que Deus está silencioso, o que realmente 

está ocorrendo é que Ele não está contando a história do jeito que nós 

queríamos. Ele ficará silencioso quando nós quisermos que Ele 

preencha os espaços da história que nós estamos contando. Mas com 

sua próprias histórias, aquelas em que nós vivemos, Ele raramente 

está silencioso.” – Paul E. Miller 

Nós perdemos a capacidade de curtir o que Lloyd-Jones chamava de 

“romance da vida” ou que Calvino chamava de “teatro de Deus”. Não 

vemos mais a poesia, a beleza, o encantamento. 

Não esqueça toda a história que Deus está contando tem um fim: 

esperança da glória. 

ORAÇÃO INTEGRADA À VIDA 

Oração não é mágica. Ela está integrada a uma vida. 

“A vida vivida orando é inseparável de obedecer, amar, esperar e 

sofrer.” – Paul E. Miller 

A HISTÓRIA É DE DEUS, NÃO NOSSA 

Nós não entendemos nosso lugar. Não temos a maturidade de um Jó. 

“25 Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará 

sobre a terra. 26  Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em 

minha carne verei a Deus. 27  Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos 

o verão, e não outros; de saudade me desfalece o coração dentro de 

mim.” (Jó 19:25-27 RA) 
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Achamos que Deus existe para nos servir e não o contrário. 

Esquecemos que se somos cristãos, nada pode nos separar do amor 

dele. 

“38  Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem 

os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do 

porvir, nem os poderes, 39  nem a altura, nem a profundidade, nem 

qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está 

em Cristo Jesus, nosso Senhor.” (Romanos 8:38-39 RA) 

Nós vivemos no deserto. O deserto é a área entre a realidade e a 

esperança. É ali que os cristãos crescem. Em meio ao sofrimento típico 

do deserto. O importante do deserto é que ali é um lugar em que Deus 

está ao lado do seu povo. 

É o modelo do Salmo 23. 

Salmos 23:4 Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não 

temerei mal nenhum, porque tu estás comigo; o teu bordão e o teu 

cajado me consolam. 

HISTÓRIAS INACABADAS 

Se tem algo que Deus nos ensina na Bíblia é que muitas histórias ficam 

inacabadas. Quantas pessoas passaram por situações em que tudo 

parecia perdido, mas o Senhor tinha motivos para tudo. 

6. Oração e Igreja 

ORAÇÃO É UM DOS PILARES DA IGREJA 

Atos 1:14  Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as 

mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. 

Atos 2:42 E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, 

no partir do pão e nas orações. 

Atos 4:31  Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos; 

todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam 

a palavra de Deus. 

Atos 6:4  e, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério 

da palavra. 
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“2  E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: 

Separai-me, agora, Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho 

chamado. 3  Então, jejuando, e orando, e impondo sobre eles as mãos, 

os despediram.” (Atos 13:2-3 RA) 

(veja também a seção Oração Contínua com todo o cuidado de Paulo 

sobra as igrejas) 

2 Coríntios 11:28  Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre 

mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. 

A REUNIÃO DE ORAÇÃO 

“Mantenham a reunião de oração, ainda que tudo mais fraqueje. Este 

é o grande empreendimento da semana, a melhor atividade realizada 

entre os domingos.” – Charles Spurgeon 

“[...] de uma forma ou de outra, façam as pessoas irem orar. E se não 

puderem induzí-Ias a freqüentarem as reuniões, vão às suas casas e 

digam-Ihes: "Vou fazer uma reunião de oração em tua sala de visitas". 

"Meu caro, minha mulher ficará daquele jeito!" "Não, não. Diga-lhe 

que não se apoquente, pois, podemos usar a cocheira; ou o jardim, ou 

quatquer outro canto mas temos que fazer uma reunião de oração 

aqui. Se não vêm à reunião, temos que ir a eles. Imaginem como seria 

se cinqüenta de nós fôssemos à rua para fazer uma reunião de oração 

ao ar livre! Bem, há muitas coisas piores do que isso. [...] Se não 

podemos despertar as pessoas sem fazer coisas incomuns, pois bem, 

em nome de tudo que é bom e nobre façamos coisas incomuns. Mas, 

de algum modo temos que manter vivas as reuniões de oração, pois 

elas estão ligadas à verdadeira fonte de poder com Deus e com os 

homens.” – Charles Spurgeon 

LIDERANÇAS SÃO CHAMADAS A ORAR 

1 Timóteo 2:8  Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, 

levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. 

1 Samuel 12:23 Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o 

SENHOR, deixando de orar por vós; antes, vos ensinarei o caminho 

bom e direito. 

Hebreus 13:17  Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com 

eles; pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para 

que façam isto com alegria e não gemendo; porque isto não aproveita 

a vós outros. 
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Conclusão 
O mais importante é não focar na oração, mas em Deus. Não em um 

mero exercício espiritual, mas em uma Pessoa. 

“Oração é onde eu faço meu melhor trabalho como marido, pai, 

trabalhador e amigo. Eu fico ciente das ervas daninhas da 

incredulidade em mim e as lutas nas vidas de outros. O Espírito Santo 

põe seu dedo em assuntos que somente Ele pode resolver. 

Eu estou realmente administrando minha vida através do meu tempo 

de oração diário. Eu estou modelando meu coração, meu trabalho, 

minha família – na verdade, tudo o que é precioso para mim – através 

da oração em comunhão com meu Pai celestial. Eu faço isso porque 

não tenho controle sobre meu coração e vida ou os corações e as vidas 

daqueles ao meu redor. Mas Deus tem.” – Paul E. Miller 
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