
“Tudo quanto pedirdes em Meu Nome, isso farei, a fim de 

que o Pai seja glorificado no Filho. Se Me perdirdes 

alguma coisa em Meu Nome, Eu o farei” 

(João 14.13-14) 

 

Foi o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, Quem disse 

estas palavras. As pronunciou na noite anterior a Sua morte 

na cruz do Calvário, quando ensinava Seus discípulos a 

respeito da oração. 

Junto com a ordem de orarem em Seu Nome, deu-lhes 

uma preciosa promessa: Disse-lhes que Ele mesmo faria tudo 

o que pedissem em Seu Nome para que o Pai fosse glorificado. 

O que é a oração? É pedirmos ao Pai, em Nome de Seu 

Filho, o Senhor Jesus, tudo o que precisamos e tudo o que 

queremos que Ele faça para nós e para outras pessoas. 

Já existem muitos livros, alguns grandes e bons, que 

tratam do assunto da oração e, por isso, talvez alguém 

pergunte: Por que escrever outros? 

Neste livro não ensinaremos coisas novas ou diferentes. 

Só desejamos insistir em algumas das coisas mais 

importantes que a Palavra de Deus ensina acerca da oração. 

O Espírito Santo é o único que nos pode ensinar a orar e Ele 

o fará se Lhe dermos oportunidade de fazê-lo. É necessário, 

porém, sabermos o que a Bíblia ensina sobre a oração. 

Este livro tem trinta parágrafos pequenos. Pode ser lido 

em menos de uma hora. Achamos, porém, que será mais 

proveitoso ler um capítulo por dia e talvez por ocasião do 

culto doméstico, procurando e lendo as citações da Bíblia.  

Desta maneira, será lido em um mês. 

Que o Senhor use estas páginas para dar a cada um de nós 

um desejo maior de falarmos com Deus e de desfrutarmos de 

comunhão com Ele por meio da oração. 



 

“Senhor, ensina-nos a orar” (Lucas 11.1). 

.oOo. 
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QUE É A ORAÇÃO? 

Uma pessoa está orando quando fala com Deus a 

respeito de seus problemas, suas necessidades físicas ou 

espirituais, suas alegrias ou suas tristezas... Orar é pedir 

ajuda a Deus, é pedir direção, é pedir forças, é pedir para nós 

ou a favor de nossos entes queridos. 

Há centenas de coisas que nós não podemos fazer e é 

bom pedir a ajuda de Deus para poder fazê-las. A oração 

também inclui o darmos graças a Deus pelo que Ele já fez por 

nós. Leia Filipenses 4.6. 

A seguir, vejamos alguns exemplos de orações feitas por 

personagens do Antigo Testamento. Observemos o que eles 

pediram: 

1 - Jacó orou pedindo proteção em relação a seu irmão 

(Gênesis 32.9-11). 

2 - Gideão orou pedindo a direção de Deus (Juízes 6.39). 

3 - Ana orou pedindo que Deus lhe desse um filho (1 

Samuel 1.9-11). 

4 - Samuel orou pedindo que Deus desse a Seu povo 

vitória sobre os filisteus (1 Samuel 7.9-10). 

5 - O rei Salomão orou pedindo sabedoria para governar 

a nação de Israel (1 Reis 3.5-9). 

.oOo. 
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COMO POSSO EU, UM PECADOR, 

APROXIMAR-ME DE DEUS EM ORAÇÃO? 

Realmente, Deus é santo e aborrece o pecado. Ele não 

pode contemplar as más ações dos homens sem sentir nojo 

(Habacuque 1.13) e, por isso, não pode permitir que 

pecadores estejam na Sua presença. 

Também é certo que todos os homens são pecadores 

(Romanos 3.23) e que não existem homens justos, nem 

sequer um! (Romanos 3.10). 

Neste caso, como pode um homem pecador aproximar-se 

de Deus? Esta pergunta é muito importante e tem uma 

resposta maravilhosa. 

A resposta é: por meio de Cristo. Deus enviou Seu Filho a 

este mundo para morrer pelos pecadores. Na cruz do Calvário 

levou o castigo que nosso pecado merece (1 Pedro 2.24) e é 

por este sacrifício que hoje podemos chegar à presença de 

Deus (Efésios 2.18). 

O Senhor Jesus Cristo hoje é o nosso Sumo Sacerdote: 

apresenta-nos perante o Pai e constantemente está orando 

por nós (Hebreus 7.25). É por isto que somos convidados a 

nos aproximar de Deus sem temor. Em Deus encontramos 

misericórdia, graça e socorro oportuno (Hebreus 4.16). 

.oOo. 
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POR QUE É NECESSÁRIO ORAR? 

Creio que Deus me ama e que Ele controla tudo que me 

sucede. Creio que Deus sabe o de que necessito e que pode 

dar-me tudo que me faz falta. Se tudo isto é verdade, então, 

por que preciso orar? 

Há, pelo menos, duas razões: 



1 - Deus quer que eu ore. Um pai humano sabe de que 

seu filho precisa, porém, lhe agrada que seu filho se chegue a 

ele e lho peça. Deus quer ouvir nossa voz em oração porque 

Deus nos ama; quer que reparemos nas coisas de que 

precisamos e que sintamos Sua disposição em nos ajudar. 

Deus sabe que a oração nos manterá perto dEle. 

2 - Deus me manda orar. Isto é muito importante. Deus 

quer que oremos sempre para não desfalecermos ou 

desanimarmos. Leia Lucas 18.1; 23.36; Efésios 6.18; 1 

Tessalonicenses 5.17. 

.oOo. 
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COMO DEVO ORAR A DEUS? 

Já dissemos que Deus é santo e não devemos esquecer 

isto quando nos dirigimos a Ele em oração. Devemos recordar 

que Ele é o Criador e que nós somos criaturas. Ele é, 

portanto, bem superior a nós, por isso, devemos aproximar-

nos dEle com humildade e devemos falar-Lhe com respeito. 

Deus quer que sejamos sinceros ao orar, dizendo-Lhe o 

que realmente sentimos (Salmo 145.18). Os assuntos mui 

pessoais devemos mencioná-los quando estejamos a sós com 

Deus. Os outros poderão ter uma ideia errada de nós se nos 

ouvirem certas coisas em oração. Lembremos o que o Senhor 

ensinou disto em Mateus 6.5-6. 

.oOo. 
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QIE PALAVRAS DEVO USAR 

AO FALAR COM DEUS? 



Devemos dizer a Deus com toda a simplicidade o que 

sentimos e o que queremos que Ele faça. Não é necessário 

usarmos de palavreado especial e nem de muita eloquência. 

Não devemos usar orações compridas como os pagãos ao se 

dirigirem a seus deuses (Mateus 6.7). 

O Senhor Jesus deu a Seus discípulos uma formosa 

oração em Mateus 6.9-13. Deve ser nosso modelo. Está cheia 

de devoção e de respeito; é curta e suas palavras são simples. 

Oportunamente a estudaremos. 

.oOo. 
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PODE UM INCRÉDULO ORAR A DEUS? 

As pessoas que não creem em Deus raramente sentem o 

desejo de orar. No entanto, Deus lhes pode falar através de 

dificuldades e de perigos e então elas clamam a Deus, 

pedindo ajuda, como fizeram os marinheiros na história de 

Jonas (Jonas 1.14). Às vezes, os homens prometem crer em 

Deus e servi-lo caso Ele os livre de algum problema. Será que 

Deus escuta estas orações? Sim, as ouve e, às vezes, as 

atende. 

Porém, há uma oração que todo homem incrédulo pode 

fazer com a segurança absoluta de ser ouvido e ser atendido. 

É a oração que um publicano, um coletor de impostos, fez no 

templo (Lucas 18.13). Este homem sabia que era um pecador 

e que não merecia chegar-se a Deus. Seus pecados o 

incomodavam e queria livrar-se deles; então pediu 

misericórdia e perdão. Atendeu Deus esta oração? Sim, sem 

dúvida. Leia Lucas 18.14. Assim também Deus responderá a 

oração de todo pecador que, arrependido, Lhe peça perdão. 

Além do mais, há gozo no céu quando um pecador se 

arrepende (Lucas 15.7). 

.oOo. 
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O QUE DEVE PEDIR UM CRISTÃO? 

Leia Lucas 11.2-4. Estas palavras foram ditas pelo 

Senhor Jesus Cristo. Ele nos ensina que devemos pedir: 

1 - Que Deus seja glorificado. Em outro trecho o Senhor 

disse que faria tudo o que se pede em Seu Nome para que a 

glória do Pai seja manifesta pelo Filho (João 14.13). 

2 - Que Seus propósitos se cumpram na terra. Podemos 

participar no cumprimento desta oração se nós nos 

ocuparmos em fazer a vontade de Deus (Salmo 40.8). 

3 - Que diariamente o Pai nos dê o alimento de que 

necessitamos. Ele prometeu dar-nos tudo o que nos é 

necessário se o primeiro lugar em nossa vida for dado ao Seu 

Reino e à Sua vontade (Mateus 6.33). 

4 - Que nos perdoe nossos pecados ... se nós também 

perdoamos aos que nos ofendem. Notemos que nesta oração 

primeiro vem o que pertence a Deus e, em segundo lugar, 

nossas necessidades pessoais. 

.oOo. 
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HÁ OUTRAS COISAS 

PELAS QUAIS DEVO ORAR A DEUS? 

Sim. A Bíblia nos manda orar por muitas coisas mais. 

Por exemplo: 

1 - Pelos que nos tratam mal (Mateus 5.44). O próprio 

Senhor pôs em prática este ensino quando estava na cruz 

(Lucas 23.43). Estêvão também orou a favor dos que o 

apedrejavam (Atos 7.60). É difícil colocarmos isto em prática, 



porém, nos dará vitória quando formos perseguidos por causa 

de nossa fé. 

2 - Que não caiamos em tentação (Mateus 26.41). Deus 

prometeu que não seremos tentados mais do que possamos 

resistir e que, ao sermos tentados, Ele nos dará forças para 

suportar a tentação e dar-nos o escape (1 Coríntios 10.13). 

3 - Pedindo a ajuda de Deus quando estamos doentes ou 

em qualquer outro tipo de dificuldade (Tiago 5.13). O Senhor  

Jesus se compadece de nossa fraqueza, quer física, quer 

espiritual (Hebreus 4.15) e sempre está orando por nós 

(Hebreus 7.25). Isto é maravilhoso! 

 

4 - A favor dos que nos governam (1 Timóteo 2.1-2). Além 

de orarmos por eles, devemos obedecer-lhes (Romanos 13.1). 

5 - A favor dos que trabalham na Obra do Senhor. Paulo 

pediu repetidas vezes as orações dos crentes (Romanos 

15.30-31; Efésios 6.19; 1 Tessalonicenses 5.25; 2 

Tessalonicenses 3.1). Todo servo de Deus sabe que está 

lutando contra Satanás e que necessita do apoio que, em 

oração, podem dar-lhe seus irmãos. Quem ora pelos que 

trabalham na Obra do Senhor é participante desta Obra e um 

dia participará da recompensa. 

6 - Para que Deus, o Senhor da seara, mande obreiros a 

trabalhar nos campos que estão prontos para a ceifa (Mateus 

9.38). Há muitas pessoas que estão à procura de Deus e há 

necessidade de pessoas dispostas a levar-lhes a mensagem de 

salvação pela fé em Cristo. Só podemos orar sinceramente se 

estamos dispostos a ser parte da resposta em oração. 

.oOo. 
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O QUE QUER DIZER 



“ORAR PELO POVO DE DEUS”? 

Quer dizer isto mesmo. Povo de Deus são todos os 

crentes em Cristo, são os que receberam o direito de serem 

chamados “filhos de Deus”. Entre eles estão: 

1 - Todos os membros de nossa família que são crentes. 

Queremos que Deus os fortaleça quando tentados e que os 

ajude a crescer; por isso devemos orar por eles. Podemos 

pedir que o Senhor nos dê amor e paciência para que 

possamos servir-lhes de exemplo e de ajuda. 

2 - Nossos amigos que são crentes. Sem dúvida, alguns 

estão bem perto de nós, mas outros talvez estejam em outras 

cidades ou países. 

3 - Os anciãos ou presbíteros da igreja onde nos reunimos. 

Podemos pedir que o Senhor lhes dê sabedoria e força para 

executarem a obra que o Senhor lhes confiou, ajudando e 

aconselhando os membros da igreja local. Se orarmos uns 

pelos outros, não haverá inveja, desavenças e mal entendidos 

entre os crentes. 

4 - Os que dedicam todo o seu tempo à Obra do Senhor. 

Podemos pedir: 

a - Que Deus os mantenha humildes e bem perto de Si. 

b - Que abençoe e prospere o seu serviço. 

c - Que supra suas necessidades espirituais, físicas e 

financeiras. 

Assim estaremos ajudando-os a conseguir mais fruto. 

Neste momento o Senhor Jesus está orando por nós, que 

somos Seus (Hebreus 7.25). Estaremos mais perto dEle se 

compartilharmos com Ele a mesma atitude, isto é, se nós 

também orarmos por Seu povo. 

.oOo. 



10 

O QUE QUER DIZER 

“ORAR POR TODOS OS HOMENS”? 

1 - Quer dizer orar pelos membros de nossa família que 

não são crentes. Sem dúvida, nós os conhecemos melhor do 

que outros crentes os conhecem e, por isso, somos mais 

responsáveis em orar por sua salvação. 

2 - Significa orar por nossos vizinhos que não são crentes 

e por nossos companheiros de serviço, de escola, ou aqueles 

com quem temos contato constantemente.  

Podemos pedir: 

a - Que Deus nos dê sabedoria para falar-lhes de Cristo. 

b - Que os ajude a perceber que estão em perigo de 

eterna perdição. 

c - Que lhes dê o anseio de serem salvos ao verem a 

Cristo refletido em nossa maneira de viver. 

d - Que lhes dê a fé necessária para receberem a Cristo 

como Salvador e Senhor. 

3 - Ainda quer dizer orar pelos milhões em todo o mundo 

que ainda não tiveram oportunidade de escutar a mensagem 

do Evangelho. Podemos pedir-Lhe que, de alguma maneira, 

cheguem ao conhecimento de Cristo. 

.oOo. 
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POSSO ORAR PEDINDO QUALQUER 

COISA EM QUALQUER MOMENTO? 



Não só podemos, mas devemos (Efésios 6.18). Isto quer 

dizer que, em qualquer lugar onde estejamos e qualquer que 

seja nossa atividade, devemos orar a Deus. Eis alguns 

exemplos: 

1 - Estamos viajando de carro? Peçamos a Deus que os 

proteja. 

2 - Estamos trabalhando? Peçamos ajuda para fazermos o 

serviço bem feito e que nosso trabalho traga glória ao Nome 

do Senhor. 

3 - Estamos lavanda roupa, cozinhando ou ocupados com 

os afazeres da casa? Peçamos ajuda a Deus e agradeçamos-

Lhe pelos membros da família que Deus nos tem dado. 

4 - Estamos cuidando de crianças? Peçamos-Lhe 

paciência, sabedoria e oportunidade para ensiná-las e guiá-

las nos caminhos de Deus. 

5 - Vamos sair de compras ou para fazer visitas? Estamos 

esperando visitas em nossa casa? Qualquer que seja o 

assunto que nos ocupe devemos encontrar nele um motivo 

para oração. 

.oOo. 
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É VERDADE QUE DEUS ME OUVE CADA 

VEZ QUE ME DIRIJO A ELE? 

Sim, Deus nos ouve quando oramos. O salmista tinha 

certeza disto (Salmos 4.3; 6.9; 18.6; 37.17). O profeta 

Miqueias também tinha certeza de que Deus escutava sua 

oração (Miqueias 7.7). Jonas chamou a Deus quando estava 

em grande apuro e Deus o ouviu (Jonas 2.2). Leia estas 

referências na Bíblia. 



No entanto, há um obstáculo que impedirá que Deus 

escute nossa oração. Deus não nos ouvirá se, tendo cometido 

pecado, não o confessarmos a Ele (Isaías 59.2). 

.oOo. 
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RESPONDERÁ DEUS 

TODAS AS MINHAS ORAÇÕES? 

Sim, Deus não somente as ouvirá como também 

prometeu respondê-las. Leiamos com cuidado os seguintes 

versículos e meditemos sobre o que nos dizem: 

1 - “Pedi e dar-se-vos-á” (Lucas 11.9). 

2 - “Se Me pedirdes alguma coisa em Meu Nome, Eu o 

farei” (João 14.14). 

3 - “Se permanecerdes em Mim e as Minhas palavras 

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

feito” (João 15.7). 

4 - “Aquilo que pedimos, dEle recebemos, porque 

guardamos Seus mandamentos, e fazemos diante dEle o que 

Lhe é agradável” (1 João 3.22). 

5 - “Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis” 

(Mateus 21.22; Marcos 11.24). 

.oOo. 
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QUE REQUISITOS DEVO CUMPRIR 

PARA QUE DEUS RESPONDA 

MINHAS ORAÇÕES? 



Ao lermos os versículos citados na resposta à pergunta 

anterior, observamos que Deus responderá nossas orações... 

1 - SE pedirmos em Nome do Senhor Jesus (João 14.14). 

Que significa “pedir em Seu Nome”? Quer dizer que pedimos o 

que está de acordo com a Sua vontade. Se dizemos que 

vamos fazer alguma coisa em nome de outra pessoa é porque 

vamos fazer o que aquela pessoa faria. Em outras palavras, 

orar em Nome de Cristo não é somente usar Seu Nome no fim 

da oração, antes do amém final, mas pedir as coisas que 

agradem a Cristo, as mesmas que Ele pediria. 

2 - SE permanecemos em Cristo e Suas palavras 

permanecem em nós (João 15.7). Que significa isto? 

Permanecer em Cristo significa desfrutar de Sua presença e 

de Sua comunhão. Sua Palavra permanece em nós se lemos 

diariamente a Bíblia, meditamos nela e permitimos que nos 

guie em tudo que fazemos ou dizemos. Se agimos assim, 

então vamos querer o que está de acordo com a vontade de 

Deus e poderemos estar certos que Deus no-lo concederá. 

3 - SE obedecemos Seus mandamentos e Lhe agradamos 

em nossa vida diária (1 João 3.22). É verdade que o cristão 

não tem a responsabilidade de guardar a lei dada por Moisés, 

mas Senhor Jeus nos dá muitos mandamentos. Devemos 

conhecer o Novo Testamento para saber o que é que o Senhor 

mandou e devemos obedecê-lO se queremos que Ele responda 

nossas orações. 

4 - SE temos fé (Mateus 21.22; Marcos 11.24). Isto é, se 

cremos que Ele nos responderá. Nada receberemos do Senhor 

se duvidarmos do Seu poder em atender-nos (Tiago 1.5-8). 

Não devemos orar como os cristãos na casa de Maria em 

Jerusalém que oravam a favor de Pedro enquanto estava na 

prisão. Pediram que fosse posto em liberdade, mas disseram 

à empregada que estava louca quando ela trouxe-lhes a 

notícia de que Pedro estava batendo à porta (Atos 12.5-17). 

Não criam que Deus lhes responderia logo sua oração! 



Ana é um bom exemplo de oração acompanhada  de fé (1 

Samuel 1.1-18).  Ana estava triste porque não tinha filhos; 

pediu um filho a Deus e deixou da estar triste ao crer que 

Deus lho concederia (v. 18). 

.oOo. 
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ALGUMA COISA PODE IMPEDIR QUE 

DEUS RESPONDA MINHAS ORAÇÕES? 

Sim. A Bíblia cita várias coisas que impedirão a resposta 

a nossas orações. Eis algumas: 

1 - Pecado sem confessar - Já lemos Isaías 59.1-2. A 

mesma afirmação a encontramos em Salmo 66.18. Este é um 

versículo muito importante na vida do cristão. Que devemos 

fazer se nos encontramos nesta situação? Devemos confessar 

nosso pecado a fim de que Deus nos perdoe e nos limpe de 

toda a maldade (1 João 1.9). 

2 - Hipocrisia - Deus não nos responderá se orarmos para 

aparentar que somos bons cristãos quando na realidade 

nosso coração está frio e sente bem pouco amor para com 

Deus, nosso Senhor (Mates 6.5; 23.14; Marcos 12.40). 

3 - Dificuldades entre marido e esposa - Um homem deve 

viver em paz com sua esposa; o homem amando e cuidando 

de sua mulher e ela obedecendo ao seu marido. Se tudo 

correr assim, Deus responderá as orações; do contrário, não 

serão ouvidas (1 Pedro 3.1-7). 

4 - Motivação indigna - Às vezes pedimos alguma coisa 

para usá-la para o nosso próprio prazer e, outras vezes, 

pedimos coisas que não são para a glória de Deus. Ele não 

responderá tais orações (Tiago 4.3). 

.oOo. 



16 

RESPONDERÁ DEUS MINHAS ORAÇÕES 

COMO EU QUERO QUE AS RESPONDA? 

Nem sempre. Às vezes nos dará algo melhor do que 

aquilo que pedimos e outras vezes fará algo diferente do que 

pensávamos fazer. 

Nós podemos pedir alguma coisa que cremos que 

resultará para o nosso bem e para a glória de Deus, mas 

nosso amoroso Pai, que tudo conhece, sabe que isto seria 

prejudicial para Sua Obra e para nós. 

Então, em lugar de conceder-nos o que pedimos, nos dá 

outra coisa. Ele responde nossa oração, só que, em lugar de 

dar-nos o que Lhe pedimos, nos dá algo melhor. 

Temos um exemplo disto na vida de Paulo. Sofria uma 

doença física e pensava que ela o impediria de servir melhor a 

Deus. Três vezes orou para que lhe fosse tirada pelo Senhor, 

que não lha tirou. Em lugar de sarar Seu servo, Deus lhe deu 

graça suficiente para suportar a dor em seu corpo e para 

glorificá-lO por meio disto. 

Depois, lemos que Paulo agradece os sofrimentos porque 

eles lhe ensinaram a experimentar mais da graça de Deus (2 

Coríntios 12.7-9). Pode ser Deus não nos tire os problemas 

que temos; pode ser que prefira dar-nos graça e força para 

glorificá-lO no meio dos problemas. 

.oOo. 
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POSSO PEDIR DEMAIS A ELE? 

De maneira alguma! Tiago nos diz que não temos o que 

queremos porque não Lho pedimos (Tiago 4.2). Somos 



impacientes? Será que já pedimos a Deus que nos ensine a 

ser pacientes? Não? Então não temos desculpa por sermos 

impacientes! 

Todas as coisas são possíveis para Deus e não há coisa 

alguma que seja difícil demais para Ele (Gênesis 18.14; 

Mateus 19.26). Ele é glorificado quando pedimos coisas 

grandes, crendo que Ele as pode fazer. Como resposta a 

nossas orações, Ele nos ajudará a fazer coisas que não somos 

capazes de fazer por nós mesmos. 

Recordemos a experiência de Elias. Ele pediu que Deus 

fizesse alguma coisa impossível quando a nação de Israel 

havia dado as costas a Deus a adorava a Baal, um deus falso 

(1 Reis 18.17-39). 

Reuniu o povo de Deus no Monte Carmelo, juntou os 400 

profetas de Baal. Elias pediu a Deus que fizesse alguma coisa 

para que o povo visse que Ele era o verdadeiro Deus. O 

profeta pôs um animal sobre o altar e derramou doze vasilhas 

de água sobre o sacrifício. A carne e a lenha estavam bem 

encharcadas! 

A seguir, pediu que Deus manifestasse que Ele era o 

Deus verdadeiro para que Israel se convertesse e deixa-se de 

seguir deuses falsos. Deus respondeu com fogo que consumiu 

o sacrifício, embora estivesse todo molhado. O povo caiu em 

si e confessou que Jeová é o Deus verdadeiro. Deus foi 

glorificado porque Elias teve fé suficiente para pedir um 

milagre. 

.oOo. 
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A ORAÇÃO CONSISTE UNICAMENTE 

EM PEDIR COISAS A DEUS? 



De jeito nenhum! Uma parte muito importante da oração 

é louvar a Deus e dar-Lhe graças pelo que já fez por nós 

(Filipenses 4.6). 

 Paulo nos diz que nossa oração sempre deve estar 

acompanhada de ação de graças (Colossenses 4.2). 

Devemos dar graças por tudo a Deus Pai, em Nome de 

Cristo (Efésios 5.20). É difícil darmos graças por certas 

coisas? Sim, é difícil, mas manda-se-nos que o façamos. 

Devemos relembrar que todas as coisas cooperam para o bem 

dos que amam a Deus (Romanos 8.28). Um versículo que 

deveria estar sublinhado em nossa Bíblia é 1 Tessalonicenses 

5.18. 

Os salmos estão cheios de louvor e gratidão a Deus 

(Salmo 26.7; 92.1; 95.1-2; 100.4). 

Temos vizinhos que nos pedem ajuda? Temos gasto 

tempo e dinheiro em ajudá-los e nem sequer nos agradecem? 

Como nos sentimos? Temos desejo de continuar a ajudá-los? 

Um dia o Senhor curou dez leprosos e só um dos dez 

voltou para agradecer-Lhe (Lucas 17.12-18). O que sentirá 

Deus se sempre estamos a pedir-Lhe coisas e nunca nos 

lembramos de agradecer o que nos dá em resposta a nossas 

orações? 

Aqui temos outra razão importante pela qual Deus nos 

diz que devemos orar. Glorificamos a Deus quando Lhe 

oferecemos sacrifício de louvor e ações de graças (Salmos 

50.15, 23). 

Porque coisas devemos agradecer? Deus nos deu um 

Salvador (2 Coríntios 9.15) e com Ele nos concedeu toda 

espécie de bênçãos espirituais (Efésios 1.3); tem cuidado de 

nós (1 Pedro 5.7); prometeu dar-nos todo o necessário para 

nosso sustento sobre a terra (Mateus 6.25-33).  

Valemos muito perante os Seus olhos (Mateus 10.29-31) e 



Deus anela por aquele dia quando nos receberá em Seu lar 

celestial onde estaremos eternamente (João 14.1-2). 

.oOo. 
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COM QUE FREQUÊNCIA DEVO ORAR? 

Por que fazemos esta pergunta? Pensamos, talvez, que 

Deus vai-se aborrecer em escutar-nos? 

É verdade que nossos semelhantes cansam-se de nós se 

lhes coisas repetidamente, mas Deus é diferente. Ele se 

agrada em ouvir as orações de Seus filhos. O profeta Daniel 

orava, pelo menos, três vezes ao dia (Daniel 6.10). Davi fazia 

o mesmo (Salmo 55.17). 

O Senhor Jesus disse que Seus discípulos deveriam orar 

sempre (Lucas 18.1). Devemos orar sem cessar (1 

Tessalonicenses 5.17). Isto significa que podemos orar em 

todo tempo, quer de dia, quer de noite, pedindo que Deus 

supra nossas necessidades e as dos outros. Que enorme 

privilégio! 

.oOo. 
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COM QUE FREQUÊNCIA DEVO ORAR 

PELA MESMA COISA? 

A Bíblia não nos dá resposta a esta pergunta, mas se nos 

manda perseverar em oração e continuar nela (Colossenses 

4.2). Trata-se de um parente que não é crente? Então ore por 

ele diariamente, mês após mês, ano após ano, se necessário, 

até que aceite Cristo como Salvador. 



Trata-se de alguma coisa que ansiamos ter?  Já a 

pedimos a Deus, mas parece que Ele não responde. Devemos 

orar como fez o Senhor Jesus no Jardim do Getsêmani: “Não 

seja como Eu quero, mas, sim, como Tu queres” (Mateus 

26.39). 

Talvez estejamos pedindo alguma coisa que não está de 

acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, talvez se trate 

de um irmão que já serviu muito ao Senhor, mas que agora 

está enfermo. Este doente durante muitas semanas e temos 

estado pedindo que o Senhor lhe restabeleça a saúde para 

que continue servindo-O.  

Mas Deus não sara nosso amigo. Por que? Talvez Deus 

tem para nosso amigo um serviço que só pode ser feito 

enquanto ele está recolhido em sua casa, de cama, e é por 

isso que Deus permite que ele permaneça ali. 

.oOo. 

21 

É POSSÍVEL QUE DEUS RESPONDA 

MINHA ORAÇÃO AINDA QUE EU LHE 

PEÇA COISAS CONTRÁRIAS 

À SUA VONTADE PARA MIM? 
Sim, às vezes faz isto quando insistimos muito em que 

faça determinada coisa. Consideremos estes dois exemplos do 

Antigo Testamento: 

1 - O Senhor alimentou os israelitas durante sua viagem 

pelo deserto com maná que descia do céu. Mas os israelitas 

se enfastiaram de comer maná e insistiram em que Deus lhes 

desse carne, sem, contudo, buscarem descobrir a vontade de 

Deus a respeito. Deus lhes deu o que pediram, mas 

padeceram uma terrível enfermidade. Compare o Salmo 



106.13-15 com Números 11.4-9. Fizeram bem os israelitas 

em pedir carne? 

 

2 - O rei Ezequias estava bem doente e Deus o avisou,por 

intermédio de Seu profeta, a fim de que pusesse a sua casa 

em ordem porque em breve morreria. É evidente que esta era 

a vontade de Deus, mas o rei não quis aceitá-la e orou 

fervorosamente para que Deus o sarasse. 

Deus respondeu sua oração e lhe permitiu viver mais 

quinze anos (2 Reis 20.1-6). Durante este tempo nasceu-lhe 

Manassés que, futuramente, se tornaria rei de Judá. 

Ezequias foi um bom rei, mas Manassés foi um dos piores e 

durante o seu reinado o povo voltou à idolatria (2 Reis 21.1-3, 

16). Fez bem Ezequias em insistir que Deus o sarasse? 

 

Estes dois exemplos nos ensinam que não devemos 

insistir; que Deus faça o que esteja de acordo com a Sua 

vontade. Podemos dizer-lhe que é o que queremos, mas 

deixemos que Ele decida se nos convém. 

.oOo. 
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QUANDO QUISER ORAR, DEVO IR A 

ALGUM LUGAR ESPECIAL? 

 
Em nenhum lugar do Novo Testamento nos é dito que só 

em determinados lugares ou ambiente é que devemos orar. 

 

Na Bíblia lemos de orações feita em toda espécie de 

lugares: 

 

1 - Elias orou no cume do Monte Carmelo (1 Reis18.36). 

 



2 - Ezequias orou estando na cama, enfermo (2 Reis 

20.2). 

 

3 - Saulo orou enquanto viajava para Damasco (Atos 9.6). 

 

4 - Pedro orou no terraço da casa onde estava hospedado 

(Atos 10.9). 

 

5 - Paulo e Silas oraram no cárcere (Atos 16.25). 

 

Em qualquer lugar onde estejamos podemos e devemos 

orar, qualquer que seja a atividade que nos ocupe. 

 

Em Hebreus 10.25 somos ensinados que devemos reunir-

nos com outros cristãos para nos animarmos uns aos outros. 

Uma das atividades nestas reuniões deve ser a oração. A fim 

de orarem juntos, os cristãos podem reunir-se no prédio onde 

a igreja se congrega, em uma casa particular ou em qualquer 

lugar onde acharem conveniente. 

.oOo. 
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QUANTO TEMPO DEVO 

DEDICAR À ORAÇÃO? 
As Escrituras não nos dão resposta definitiva a esta 

pergunta. É bom e mui necessário adquirirmos o hábito de 

orar com regularidade em determinada horas todos os dias. É 

bom ler a Bíblia antes de orar para que Deus nos fale. Para 

muitos, a melhor hora é de manhã cedo, antes de iniciar a 

lide (Salmo 5.3). Isso nos dará força espiritual para vencer as 

dificuldades e tentações porque passaremos naquele dia. 

 

Em certas ocasiões, uma pessoa pode passar várias 

horas ou um dia inteiro, ou uma noite, em oração sobre um 



assunto muito importante. Por exemplo, podemos pedir que 

Deus nos ajude a tomar uma decisão difícil em relação a 

nosso serviço ou em relação à Obra do Senhor. Samuel orou 

durante uma noite inteira (1 Samuel 15.11). Alguns servos de 

Deus passam todos os dias algumas horas em oração. 

 

Em outras ocasiões a oração será breve porque assim o 

exigem as circunstâncias. Recordemos o que aconteceu a 

Neemias quando estava perante o rei (Neemias 2.1-8). Ele, 

que era o copeiro do rei, tinha a obrigação de servir o rei com 

o rosto alegre, mas um dia estava muito triste por ter 

recebido más notícias de Jerusalém. O rei reparou em sua 

tristeza e lhe perguntou qual era o motivo da mesma. 

Neemias orou a Deus, em questão de segundos, enquanto 

estava em pé na presença do rei (v. 4). Sem dúvida, pediu a 

Deus as palavras para dar como resposta ao rei. Sua petição 

de licença para reconstruir os muros de Jerusalém lhe foi 

concedida. 

.oOo. 
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EM QUE POSIÇÃO DEVO ORAR? 

 
Em nenhum lugar da Bíblia encontramos uma ordem 

para estar em pé, ajoelhados, sentados ou em qualquer outra 

posição na hora de orar. Os homens e as mulheres cujas 

orações encontramos na Bíblia oraram em diferentes 

posições. 

 

No Antigo Testamento lemos de uns que se prostraram 

com o rosto em terra: Moisés e Arão (Números 16.22); Josué 

(Josué 5.14). Elias prostrou-se com o rosto entre os joelhos (1 

Reis 18.42). Alguns só inclinaram o rosto, como os servos de 

Abraão (Gênesis 24.26); os israelitas (Êxodo 4.31; 12.27); 



Moisés (Êxodo 34.8). Outros se ajoelharam, como Salomão (1 

Reis 8.54; 2 Crônicas 6.13); Esdras (Esdras 9.5) e Daniel 

(Daniel 6.10). 

 

Parece que, quando o Senhor estava aqui na terra, as 

pessoas oravam em pé (Marcos 11.25). Tanto o fariseu quanto 

o publicano de Lucas 18.10-13 oraram em pé. Estêvão se 

ajoelhou quando pediu perdão a favor dos judeus que o 

apedrejavam (Atos 7.6). Pedro se ajoelhou quando pediu que 

Deus devolvesse a vida a Dorcas (Atos 9.40) e Paulo se 

ajoelhou ao orar com os anciãos de Éfeso (Atos 20.36). 

 

Hoje em dia, a maior parte dos cristãos se ajoelha quando 

ora ao Senhor em particular; alguns o fazem quando se 

reúnem com outros para orar. Na maior parte das reuniões 

públicas, uma pessoa ora em pé, enquanto as demais ficam 

em pé ou sentadas com o rosto inclinado. 

 

Muitos têm costume de fechar os olhos ao orar para não 

soraram  em posições diferentes: uns, deitadioe distraírem 

com o que ocorre ao seu redor. 

.oOo. 
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HÁ ALGUMA COISA MAIS IMPORTANTE 

NA ORAÇÃO DO QUE A POSIÇÃO DO 

MEU CORPO? 
Temos visto que os personagens bíblicos oraram, em 

posições diferentes: uns, deitados; outros, em pé. Portanto, o 

importante não é a posição do corpo e sim, a atitude do 

coração. Devemos orar com humildade, recordando sempre 

que Deus não nos deve nada e que não merecemos nenhuma 

de Suas bênçãos. Podemos aproximar-nos dEle em oração só 

porque é um Deus cheio de graça e de misericórdia. 



 Num dia que está bem próximo, toda criatura no céu, na 

terra e debaixo da terra cairá sobre os seus joelhos e 

confessará abertamente que Jesus Cristo é o Senhor para a 

glória de Deus Pai (Filipenses 2.10-11). 

.oOo. 
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DEVO ORAR SOMENTE QUANDO ESTOU 

SÓ OU TAMBÉM QUANDO ESTOU JUNTO 

COM OUTROS? 
Já consideramos que é mui necessário que o crente ore 

todos os dias. Também vimos que se nos ensina que nos 

congreguemos com outros cristãos para ajudar-nos 

mutuamente (Hebreus 10.24-25). 

 

Isto se consegue pelo estudo da Palavra de Deus, a 

oração e o louvor (Efésios 5.19-20;Colossenses 3.16). Deus 

nos deu este mandamento porque sabe que necessitamos de 

ajuda, de estímulo e de comunhão com outros crentes. Sem 

eles, nosso coração logo se esfriará. 

 

Os crentes se reuniram para orar logo depois que o 

Senhor foi assunto ao céu (Atos 1.14). As 3.000 pessoas que 

creram em Cristo no dia de Pentecostes se congregavam para 

orar (Atos 2.41-42). Em Atos 12.5, 12 lemos que muitos 

cristãos estavam em casa de Maria orando a favor de Pedro 

que estava na cadeia, mas que foi libertado naquela noite 

enquanto estavam orando. 

 

Há uma promessa especial quando, ainda que sejam 

somente dois, os crentes estão de acordo para pedirem juntos 

a mesma coisa. O Senhor Jeus prometeu que Seu Pai 

celestial lhes responderia (Mateus 18.19). 



.oOo. 
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COMO DEVO ORAR EM UMA 

REUNIÃO PÚBLICA? 

 
Nas reuniões públicas o que guia os outros em oração 

geralmente fica em pé. Deve falar em voz suficientemente 

forte para ser ouvido por todos e deve orar por coisas que são 

do interesse de todos e não tanto por seus problemas ou 

necessidades pessoais. 

 

Os que dirigem em oração não devem orar de forma 

generalizada. Por exemplo: “Senhor, abençoa a todos os Teus 

servos em todo o mundo”. Seria melhor mencionar alguns 

pelo próprio nome, principalmente os que são bem 

conhecidos pela congregação presente. Deve pedir coisas 

concretas para eles, de acordo com a obra que realizam ou 

com as circunstâncias de suas vidas. 

 

Devemos aplicar a mesma regra a outros assuntos que 

mencionamos em oração. O Senhor quer que oremos por 

coisas que são fáceis de identificar, pedindo exatamente o que 

queremos que Ele faça, logicamente dentro de Sua vontade. 

Se orarmos assim, perceberemos quando nossas orações 

sejam respondidas e isto será um motivo de gratidão e louvor. 

Também será um estímulo para prosseguir orando. 

 

Há duas coisas que devemos evitar ao orar em público: 

 

1 - Não devemos usar muitas palavras, nem fazer orações 

compridas. Outros poderão pensar em petições adicionais e 

devem ter oportunidade de expressá-las perante o Senhor. 



Não está certo que uns poucos façam uso de todo o tempo 

disponível, deixando os outros sem oportunidade de orar. 

 

 

Não está b certo que uns poucos façam uso de todo o 

tempo disponível, deixando os outros sem oportunidade de 

orar. 

.oOo. 
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QUE EFITOS TERÁ A ORAÇÃO 

EM MINHA VIDA? 
Terá, pelo menos, três: 

 

1 -Trará GOZO. O Senhor disse: “Pedi e recebereis, para 

que a vossa alegria seja completa” (João 16.24). Sentiremos 

gozo ao ver que nosso Senhor responde nossas orações 

porque perceberemos que Ele está perto de nós e que se 

interessa em tudo que nos afeta. Uma oração respondida é 

uma indicação de que temos comunhão íntima com nosso 

Senhor. 

 

2 - Receberemos novas FORÇAS ao estarmos na presença 

do Senhor (Isaías 40.31). Esta força espiritual nos ajudará a 

vencer as tentações e a servir ao Senhor, apesar das 

dificuldades e da oposição. Quando seja necessário, e a fim 

de ser glorificado, o Senhor nos dará força especial que 

superará nossa própria força. 

 

3 - A PAZ de Deus encherá nosso coração se orarmos a 

respeito de todas as nossas necessidades e problemas porque 

sabemos que tudo está em Suas mãos e que Ele cuidará de 

nós; permitirá que nos aconteça só aquilo que for para o 

nosso próprio bem (Romanos 8.28; Filipenses 4.6-7). 



.oOo. 

 

29 

 

QUE VALOR TEM A ORAÇÃO 

NA OBRA DE DEUS? 
As orações dos cristãos desempenham um papel muito 

importante na Obra do Senhor porque a oração é poderosa e 

eficaz (Tiago 5.16). Podemos ver isto na vida de Elias quando 

o Senhor devolveu a vida a um menino morto por quem o 

profeta orava (1 Reis 17.21-22). Antes disso, Elias orara 

pedindo que não chovesse para que a nação percebesse que 

Deus estava aborrecido com seus pecados. Deus respondeu 

esta oração e durante três anos e meio não choveu (Tiago 

5.17). Quando o povo se arrependeu, Elias orou para que 

chovesse e... assim aconteeu (1 Reis 8.41-46). 

 

Os primeiros cristãos oraram para que Deus os fizesse 

intrépidos para testemunharem dEle, apesar das ameaças de 

seus inimigos. Respondeu o Senhor esta oração? Leia Atos 

4.29-31 para achar a resposta. 

 

Não há limites para o que Deus pode fazer em resposta às 

orações dos que permanecem em Cristo (João 15.7). 

Logicamente, tais pessoas pedirão tão somente o que está de 

acordo com a vontade de Deus, pois seus pensamentos estão 

sob a direção da Palavra de Deus. 

O que queremos que Deus faça em nossa vida e em nosso 

serviço? Que queremos que Ele faça nas vidas e no serviço de 

outros? Há localidades onde está sendo impedida a pregação 

do Evangelho? Queremos que nestes lugares haja liberdade 

para que a mensagem de salvação seja anunciada? Há 

pessoas a quem temos testemunhado que têm corações que 

parecem de pedra? Deus pode fazer, como resposta a nossas 



orações, o que é impossível a nós. HÁ PODER NA ORAÇÃO. 

Usemos este poder para a glória de Deus. 

.oOo. 
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COMO POSSO APRENDER A ORAR 

MAIS EFICAZMENTE? 
Esta é uma excelente pergunta. Os discípulos pediram ao 

Senhor que os ensinasse a orar (Lucas 11.1-4). Como 

resposta a seu pedido, o Senhor lhes deu um modelo de 

oração que já estudamos. 

Pensemos na relação entre um menino e o seu pai. Será 

necessário que alguém ensine ao menino a pedir a seu pai o 

que precisa? Não; não é necessário que alguém lhe ensine. 

Com toda simplicidade, a criança se aproxima de seu pai e 

lhe diz: “Papai, tenho sede. Dê-me um copo de água”. 

 

Lembremo-nos que Deus é o nosso Pai celestial. Será 

necessário que alguém nos ensine a pedir-Lhe o que nos faz 

falta? Talvez não saibamos usar palavras bonitas, nem frases 

corretamente construídas, mas isto não é importante para 

Deus. O Senhor nos ouve por mais simples que sejam nossas 

palavras. O Senhor nos escuta porque nos ama e porque 

somos Seus filhos. 

 

A maior parte das coisas as aprendemos fazendo-as. Isto 

acontece com o andar, com o falar, com o nadar,... O mesmo 

acontecerá com a oração. Quanto mais oremos, mais 

aprenderemos sobre a oração. 

Que seja desejo fervoroso de cada um de nós                                                                                                                                   

orar melhor! 

.oOo. 

 

 



 
 

 

 
 

 


