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Prefácio 
 
   Nestes últimos 20 anos,  eu tenho ministrado em muitos seminários 
de oração.  No final, as pessoas podem até testemunhar o quanto foi 
importante para elas, mas eu descobri que embora elas aprendam 
muito nestes seminários, elas continuam tendo dificuldades em aplicar 
o conhecimento em sua vida de oração. O objetivo final é de 
desenvolver uma vida de oração, a oração como a parte essencial da 
vida diária. 
 
   Eu sempre me preocupei em como fazer esta conexão.  Eu comecei a 
trabalhar em um conceito muito simples nos últimos anos e o testei em 
uma congregação.  Nós começamos uma “escola de oração” em nossa 
congregação, e eu “ensinei” toda terça-feira. Este livro é um resultado 
destas sessões, e a contribuição das pessoas que participaram desta 
escola de oração. 
 
   O propósito deste livro é de ajudar o povo a “orar”.  O objetivo é 25% 
de ensino e conhecimento,  e 75% em colocar a oração em prática. 
Você aprende a orar orando. Saber como nadar não faz de você um 
nadador.  Nós aprendemos a nadar nadando. Na água,  as coisas que te 
ensinaram começam a fazer sentido,  então você pode aplicar o 
conhecimento adquirido.  E,  eventualmente,  você é capaz de nadar!  
Este livro também pode ser usado como um curso de oração,  manual 
de oração ou escola de oração.  Eu oro para que  possa ajudar cristãos, 
jovens e adultos,  a experimentar, em um nível mais profundo, a oração 
em suas muitas formas e variedades. 
 
Ef. 3:20 
Bennie Mostert 
2007 
 

 

 

 

 

 

 



 3 

Conteúdo 
Como usar este livro 

 

Como orar a Palavra 

 

O acesso dos cristãos ao Trono de Deus 

 

Capítulo 1    -      Ore a Palavra na Palavra 

Capítulo 2    -      Ore sobre a Paternidade de Deus 

Capítulo 3    -      Orações de Bençãos 

Capítulo 4    -      Louvor e adoração ( À luz dos cânticos e outras  

                             Passagens, em Apocalipse) 

Capítulo 5    -      Como usar um diário pessoal 

Capítulo 6    -      Como orar sobre os propósitos de Deus para sua  

                             Vida  

Capítulo 7    -      Oração simples e oração de meditação 

Capítulo 8    -      Arrependimento e confissão de pecados 

Capítulo 9    -      Ore através da obra e dos atributos de Deus 

Capítulo 10  -      Ore pela salvação do perdido, dos não alcançados  

                             e das nações 

Capítulo 11  -      As orações de Jesus 

Capítulo 12  -      Ore os Nomes de Deus 

Capítulo 13  -      Ore a vontade de Deus para sua vida 

Capítulo 14  -      Ore pelo poder, plenitude, unção, dons e obra  

                             do Espírito Santo 

Capítulo 15  -      A disciplina do silêncio 

Capítulo 16  -      Vivendo na presença de Deus 

Capítulo 17  -      Como ouvir a Deus e esperar no Senhor 

Capítulo 18  -      Proclamação da Palavra: Quem sou eu em Cristo 

Capítulo 19  -      Como orar por seus filhos 

Capítulo 20  -      Orando por seu marido/ sua esposa 

Capítulo 21  -      O que orar por sua congregação e Igreja 

Capítulo 22  -      Ore pelas necessidades práticas do mundo: 
                             usando informações de jornais, TV e rádio                            



 4 

Capítulo 23  -      Ore pelo Governo 

Capítulo 24  -      Orações missionárias 

Capítulo 25  -      Orando como patrão no mercado de trabalho 

Capítulo 26  -      Como orar como um funcionário 

Capítulo 27  -      Como gastar uma hora em oração 

Capítulo 28  -      Como orar pelos líderes espirituas 

Capítulo 29  -      Como orar pela família e amigos não salvos 

Capítulo 30  -      Caminhadas de oração 

Capítulo 31  -     Ore a palavra nas necessidades físicas,  materiais   e 
financeiras 

Capítulo 32  -     Como orar quando você precisa ser perdoado e  

                             quando você precisa perdoar 

Capítulo 33  -      Como orar em tempos de oposição e perseguição 

Capítulo 34  -      Como orar por vitória sobre o orgulho 

Capítulo 35  -      Como orar por libertação de vícios 

Capítulo 36  -      Como orar em tempos de doença,  dor  e  

                             sofrimento 

Capítulo 37  -      Como orar durante batalhas espirituais e ataques  

                             demoníacos 

Capítulo 38  -      Como orar por vitória sobre os sentimentos de  

                             culpa 

Capítulo 39  -      Como orar em tempos de depressão 

Capítulo 40  -      Como orar em tempos de medo,  ansiedade  e  

                             incapacidade 

 

Guia de estudo 



 5 

Como usar este livro 

Você pode usar este livro de várias maneiras: 

  1. Como escola ou curso de oração.  O guia de estudos no final do 
livro o ajudará significativmente. Ele contém uma página com 
perguntas e sugestões para cada capítulo. 

 

  2. Como um manual de referências para ajudar a achar informações 
em “como orar” por problemas variados e também vários tipos de 
oração. 

 

Sugestões práticas  

I. Use um tema por semana. Tente orar pelo menos de 15-30 

minutos por dia neste tópico específico. 

II. Você encontrará algumas sugestões práticas em cada capítulo, 
como também uma variedade de versículos bíblicos, para lhe 
ajudar em orações específicas. 

III. Você pode começar a estudar em um grupo de 3-7 pessoas e 
literalmente, orar um capítulo por semana.  Primeiro ore pelos 
temas de sua lição e depois abra para discussões.  A vantagem 
disso é que aprendemos e encorajamos um ao outro,  e isto 
pode te ajudar a perseverar.  Use o material do guia de estudos 
no final do livro. 

IV.  Quando isto é feito em uma congregação,  os indivíduos e os 
representantes de grupos de oração podem se reunir uma vez 
por semana para sugestões, resultados e encorajamento. Isto 
também pode adcionar ímpeto ao ministério de oração da 
congregação.  Seria bom se alguém que estivesse participando 
da escola de oração também fizesse parte das iniciativas de 
oração existentes em suas congregações ou, se necessário, 
comece uma iniciativa de oração em sua congregação.  Se 
possível, tentar participar de salas de oração em sua 
congregação. 

V. Uma boa idéia seria escrever sobre o seu progresso em um 
caderno especial ou diário, onde você também pode escrever o 
que o Espírito Santo estiver lhe ensinando durante este tempo. 
Muitas pessoas acham que isso ajuda bastante na caminhada 
espiritual com Deus. 
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   Você irá notar que os versículos bíblicos no final de alguns 
capítulos não foram convertidos em orações. Isto é intencional. As 
orações que foram adaptadas servem como um exemplo e lhe dão a 
oportunidade de formular suas própias orações, usando os 
versículos bíblicos. 

 

 

Como Orar a Palavra 

   Jejum e longas horas de oração não aumentam a fé...  ler livros sobre fé e 
homens de fé e suas experiências gera nos corações uma grande paixão 
pela fé, mas não aumenta a fé. Somente a Palavra é nossa fonte de fé. 
E.W.Kenyon. 

 

   Pouco da Palavra com pouca oração é morte para a vida espiritual. Muito 
da Palavra com pouca oração gera uma vida doente. Muita oração com 
pouca Palavra gera mais vida, mas sem constância. Uma boa medida da 
Palavra e oração todos os dias gera uma vida saudável e poderosa.  Andrew 
Murray. 
 

    Uma observação pessoal: Eu considero este capítulo o de maior 
importância. Para mim, ele constitui a fundação do livro. Toda a nossa vida, 
a nossa vida de oração também, deve ser construída na Palavra de Deus. 
Um dos principais propósitos deste livro é o de levar as pessoas a orar a 
Palavra. 

 

   Um grande despertamento para a oração tem acontecido por todo o mundo 
nas últimas décadas. O movimento de oração passou por muitas fases e 
muitas coisas novas e diferentes foram testadas. O retorno à Palavra é uma 
das coisas mais positivas que se cristalizou disso tudo. Os cristãos estão 
cada vez mais voltando a usar suas Bíblias como guia em suas orações.  

 

   No próximo parágrafo trataremos de vários assuntos a respeito da Palavra 
e orando a Palavra. 

 

   A Bíblia é a Palavra de Deus. 

   A Palavra é indestrutível e imutável, porque ela é a eterna Palavra de 
Deus. As pessoas vêm e vão, mas a Palavra permanece inabalada. Nós 



 7 

temos que continuar lendo a Palavra, orar a Palavra, acreditar na Palavra, 
obedecer a Palavra e viver a Palavra. 

 

   A.W.Tozer disse: Nós não temos que editar a Palavra. Não devemos 
adaptar a Palavra para nós mesmos. Não cabe a nós decidir onde a Palavra 
está certa ou errada. John Newton disse: Eu deixarei todas as 
inconsistências na Bíblia para a minha própria ignorância. 
 

   Nosso trabalho não é o de julgar a Palavra, mas sim obedecê-la.  As 
pessoas têm opiniões deiferentes sobre a Palavra, querem julgar a Palavra,  
mas não querem se submeter à Palavra. 

 

   Recebemos a Palavra na autoridade de Deus. Você pode escolher uma 
das duas opções: rejeitar a autoridade da Palavra ou aceitar a autoridade da 
Palavra. 

 

   A Palavra não depende das nossas emoções e nem do nosso 
entendimento intelectual. A Palavra está acima do nosso intelecto e 
emoções. 

 

   A Reforma do Século XVI nos ensinou um princípio importante da sola 
Scritura, que significa: somente a Palavra ( a Palavra apenas). 

 

   Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,  para a 
repreensão, para a correção e educação na justiça, a fim de que o homem 
de Deus seja perfeitamente  equipado para toda boa obra.  
(2 Tm 3:16-17)  Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade 
humana entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito 
Santo. (2 Pe 1:21) Estes princípios guiaram a Igreja através dos séculos. 
Não comprometa ou discarte nenhum destes princípios.  As opniões das 
pessoas mudam, mas a Palavra não muda. Viva a Palavra e ore a Palavra. 

 

    O Poder da Palavra 

   A fé vem pelo ouvir, ouvir a Palavra de Deus. (Rm 10:17)  Sem fé nós não 
podemos orar, porque oração sem fé não agrada a Deus. (Hb 11:6) Deus 
confirma Sua Palavra e Suas promessas com juramento. (Hb 6:17) Ele não 
pode ser infiel à Sua Palavra. Deus se revela em Sua Palavra.  Ele nos 
mostra o Seu caráter através da Sua Palavra.  As Promessas na Palavra 
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estão de acordo com o Seu ser e Seu caráter, ao qual Ele nunca pode ser 
infiel. 

 

   “Toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva; seca-
se a erva e cai a sua flor; a Palavra do Senhor, porém, permanece 
eternamente.  (1Pe 1:24-25)  A Palavra nos é dada com autoridade, porque 
Deus tem autoridade e poder. Deus nunca quebrará sua Palavra, assim 
como Ele nunca quebrará Sua aliança com o dia e a noite. (Jr 33:20) 

 

   O Pai se refere ao Filho como a Palavra.  Antes que o mundo fosse criado 
a Palavra já estava lá. (1Jo 1:2) A Palavra e o cordeiro que foi sacrificado e 
está firmado no centro do trono são um, e são a mesma Pessoa.  A 
autoridade da Palavra escrita está no ressurreto, vivo, soberano Jesus. 

 

   A Palavra de Deus não está algemada. Os poderes das trevas e a 
fraquesa do homem não podem amarrá-la. (2 Tm 2:9) Cadeias, hospitais, 
vícios em drogas, o terror noturno, depressão e nem a pobreza extrema 
podem limitar a Palavra de Deus.  Aquele que busca na Palavra, busca no 
Cristo vivo, ao qual nada é impossível. 
 

   Quando a Palavra de Deus é orada por um coração que crê e ora, ela 
quebrará o poder do mal, nos livrará dos pecados, nos salvará em situações 
críticas e mudará o mundo.  A Palavra de Deus tem poder de criar e re-criar. 
Hudson Taylos disse: “Nós (cristãos) somo pessoas sobrenaturais: nascidos 
de novo através de uma fé sobrenatural, dirigidos por um poder sobrenatural, 
nutridos por alimento sobrenatural e ensinados por um Professor  
sobrenatural  e  por um Livro sobrenatural.” 

 

   A Palavra é Deus: João 1:1-3 nos ensina:  No princípio era a Palavra, e a 
Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. Ele estava no princípio com 
Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do 
que foi feito se fez. Jesus é a Palavra de Deus e a Palavra é Deus. A Palavra 
estava desde o princípio. Porque Deus é triuno, Deus e a Palavra nunca 
podem ser separados. 

 

   Deus se fez servo para Sua Palavra. Deus é fiel à Sua Palavra. Podemos 
dizer que Deus se ‘submete’ à Sua Palavra. “Pois magnificaste acima de 
tudo o Teu Nome e a Tua Palavra”, (Sl 138:2). Isto significa que Deus 
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colocou Sua Palavra acima de Seu Nome. O que sua Palavra diz, Ele o fará. 

 

   A Palavra de Deus criou, (João 1:3). Existe um poder criativo na Palavra. 
Jesus é a Palavra de Deus e através da Palavra Deus criou o universo. 
Quando Deus fala, Sua Palavra cria. Deus o Pai pensou a Criação, o Filho 
falou a Palavra e o Espírito Santo tornou possível  a criação. Em Gênesis 1 
nós lemos que Deus disse: “ Haja luz...” “Haja firmamento no meio das águas 
e separação entre águas e águas, “Produza a terra relva: ervas que dêem 
sementes... “Povoem-se as águas e enxames de seres viventes...” As 
palavras faladas por Deus criaram; do nada foram criadas. 

 

   A Palavra de Deus é viva, ela re-cria e restaura. Jesus Cristo, a Palavra, 
veio à terra para restaurar, para re-criar, para reconciliar. A Palavra de Deus 
é viva e eficaz, (Hb 4:12). As palavras que Deus falou são vivas, cheias de 
poder,  liberam energia e são ativas. Quando pegamos a Palavra Deus, a 
Palavra que veio da boca de Deus; e a declaramos, ela tem poder criativo. 
Quando declaramos a Palavra de Deus ela traz vida, cria e re-cria, torna real, 
reconcilia, libera poder, destrói as obras do mal e restaura a ordem.  

Anote as próximas partes das Escrituras que são sobre o poder vivo da 
Palavra: Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os 
mortos ouvirão a voz do Filho de Deus; e os que a ouvirem viverão (João 
5:25). O Espírito é o que vivifica; a carne para nada aproveita; as palavras 
que eu vos tenho dito, são espírito e são vida, (João 6:63). O Espírito Santo, 
que é o espírito de Cristo, a Palavra,  gera vida. O que Jesus nos diz vem do 
Espírito e gera vida.  

A Palavra de Deus não pode ser algemada, (2 Tm 2:9). Ela aquieta a 
tempestade, cura o doente, ressuscita o morto, restaura relacionamentos, 
reconcilia as pessoas com Deus.  

A Palavra de Deus destrói as obras do diabo, expulsa espíritos malígnos e 
liberta as pessoas do poder de Satanás. Quando Satanás tentou Jesus,  
Jesus respondeu com as palavras: “Está escrito...” e “também está escrito...” 
(Mt 4:4,7,10). Ele venceu a tentação aplicando a Escritura. Nós não obtemos 
vitória sobre o mal; com as nossas fórmulas; nossa vitória é assegurada se 
vivermos a Palavra de Deus, como Jesus viveu. 
 

   Deus é o cumprimento de Suas Promessas. Deus nos deu Suas 
promessas escrevendo Sua Palavra. A Palavra é a promessa de Deus. O 
Espírito de Deus é a Promessa de Deus, (Atos 1:4). Nós lemos em Atos 1 
como a Igreja Primitiva pediu pelas Promessas de Deus, a promessa do 
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Deus Único. Eles pediram as promessas de Deus e eles as receberam. Deus 
age em sua Palavra; Ele mantem suas promessas, e Ele cumpre Suas 
promessas, porque Suas promessas são Suas palavras. Em sua soberania, 
Ele se coloca, voluntariamente, em submissão à Sua Palavra. De fato, isto 
significa que Sua Palavra é Seu comando a Si mesmo. Preste atenção no 
que a Palavra diz sobre as promessas (as palavras de Deus): Guardemos 
firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fie, 
(Hb 10:23). Ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus!  As tuas palavras são 
verdade, e tens prometido a teu servo este bem, (2 Sm 7:28). Não duvidou 
da promessa de Deus, por incredulidade; mas, pela fé, se fortaleceu, dando 
glória a Deus, (Rm 4:20). “Bendito seja o SENHOR, que deu repouso a seu 
povo Israel, segundo tudo o que prometera; nem uma só palavra falhou de 
todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo,” 
(1 Reis 8:56). A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, 
esta é a Palavra que vos foi evangelizada (1Pe 1:25). Passará o céu e a 
terra, porém as minhas palavras não passarão, (Mt 24:35). Santificai-os na 
palavra; a tua palavra é a verdade. (João 17:17) Para sempre, O  SENHOR, 
está firmada a sua palavra nos céus (Sl 119:89). 
 

   A Palavra é eficaz: Hb  4:12 descreve esta característica:  Porque a 
palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 
dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e 
medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Em 
Ap 1:16 nos lemos sobre Jesus: e da boca lhe saía uma afiada espada de 
dois gumes. A Palavra é como a espada que divide, expõe, traz à luz e nos 
ajuda a entender o que está realmente acontecendo em nossos corações. 
Deus diz: “Não é a Minha Palavra fogo, diz o SENHOR, e martelo que 
esmiúça a rocha?” (Jr 23:29). 

 

   A Palavra e os propósitos criativos de Deus: Nós representamos Deus na 
terra. Nós agimos por Deus. Gn 1:26 nos ensina que Deus nos comissionou 
para governar a terra, cultivá-la e cuidar dela. Nós somos cooperadores de 
Deus; Ele governa sobre a terra através de nós. De acordo com Sua Palavra, 
Deus não escolheu governar a terra sem nós. O domínio sobre a terra nos foi 
dado. Nós temos escolha no decorrer dos eventos. Deus alcança Seus 
propósitos com a criação somente quando o homem permite que Deus 
revele Sua vontade a ele e em obediência executa a Sua vontade. Sem 
nossa permissão e cooperação, Ele não o fará - não porque Ele não pode, 
mas porque esta foi sua decisão, e Ele se colocou no lugar de servo para 
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com Sua Palavra. Leia Mt 17:20 novamente: Em verdade vos digo que, se 
tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: ‘Passa daqui para 
acolá’, e ele passará. Nada vos será impossível. É importante notar que 
existe uma conecção entre o que dizemos e o que é possível e impossível. O 
que dissermos irá criar; trazer a existência. 
 

   O desejo de Deus não é de trabalharmos por Ele, mas com Ele. Nós 
somos ajudadores de Deus. Os céus são os céus do SENHOR, mas a terra 
deu-a Ele aos filhos dos homens. (Sl 115:16)  

A Palavra nos ensina sobre o nosso propósito, por que nós fomos criados, 
qual é o nosso chamado, para que nós somos destinados. As promessas na 
Palavra são para nos capacitar a alcançarmos os propósitos criativos ( 
destino, chamado). Em primeiro lugar, Deus não está interessado em nossos 
planos, idéias, nossos ideais ou desejos. Ele nos criou com um propósito e 
em Sua soberania e onipotência Ele está muito ocupado cumprindo Seus 
propósitos para nós e para o mundo.  

 

Esta é a razão pela qual devemos viver com base na Palavra e pela 
Palavra. Josué 1:8 e Salmos 1:1-2 nos ensinam  a refletir na Palavra dia e 
noite. Salmo 119 nos ensina que a Palavra deve controlar e saturar cada 
área de nossas vidas, nossos pensamentos, vontades e emoções. 
 

   A esfera do impossível:  A Palavra nos ajuda a entender o que é possível 
para Deus. Lc  1:37 nos ensina: Nada é impossível para Deus. A melhor 
tradução seria: Todas as palavras de Deus têm poder. A Palavra nos leva a 
uma esfera humanamente inpossível. A Palavra que sai da boca de Deus 
não tornará para Ele vazia, mas cumprirá o que Ele desejou e alcançará o 
propósito pelo qual Ele a enviou,  (Is  55:11). Quando nós oramos a Palavra, 
é liberado o poder criativo e restaurador da Palavra. Deus é EU SOU. Isto 
significa que El epode, Ele é capaz… EU SOU está no presente, Ele está 
aqui em cada momento, muito ocupado trabalhando. Atos 20:32  nos diz 
sobre o trabalho da Palavra. “Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à 
palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre 
todos os que são santificados.” 
 
   Nós devemos falar as palavras de Deus e construir nossas vidas na 
Palavra:  A Palavra é cheia de graça e verdade, (João 1:14).  Quando nós 
falamos as palavras de Deus, ela traz a graça e a verdade de Deus para as 
pessoas.  Jesus diz em João 17:8: “Eu lhes tenho transmitido as palavras 



 12 

que me deste.”  Jesus falou apenas o que Ele ouviu do Pai. “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. E sei que o seu mandamento é a vida 
eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai tem dito, assim falo,” (João 
12:49-50). “As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo; mas o 
Pai que permanence em mim,  faz as suas obras. E a palavra que estais 
ouvindo não é minha,  mas do Pai que me enviou,” (João 14:10,24). 
 
   Note 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. Onde 
encontramos a vontade de Deus? Na Sua Palavra. Em outras palavras, 
quando pedimos qualquer coisa de acordo com a Palavra de Deus, a 
vontade de Deus, nós temos segurança de buscar a Deus e saber que 
receberemos o que pedimos 
 
     Jeremias disse que comeu as palavras de Deus:  Achadas as tuas 
palavras,  logo as comi; as tuas palavras me foram gozo e alegria para o 
coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos Exércitos, (Jr 
15:16). Maria, a mãe de Jesus, falou com os garçons do casamento: “Façam 
tudo o que ele vos mandar.” Em Lc 1:38 Maria disse ao anjo: “Que se 
cumpra em mim conforme a tua palavra.”  Em outras palavras, que a palavra 
que ele trouxe de Deus e declarou, seja cumprida. Maria deu o seu 
consentimento para que isto pudesse  acontecer. O apóstolo Pedro creu na 
palavra de Jesus e viu o poder de Deus. “Mestre, havendo trabalhado toda a 
noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes”, (Lc 
5:50).  
Jesus ensina em Mt 4:4: “Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas 
de toda palavra que procede da boca de Deus.” 
 
   Se  queremos crescer espiritualmente,  ser  prósperos e fazer a vontade de 
Deus, temos de nos certificar que estamos vivendo da Palavra de Deus. Não 
cesses de falar deste livro da lei; antes medita nele de dia e de noite, para 
que tenhas cuidado de fazer Segundo tudo quanto nele está escrito; então 
farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, (Js 1:8). Toda Escritura 
é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a 
correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja 
perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, (2 Tm 3:16-17). 
 
   A relação entre a Palavra e a fé: A Palavra ativa a fé. O que as pessoas 
dizem nos motivam para crer, pode mexer com o desejo do nosso coração 
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para crer, mas somente quando lemos, oramos e proclamamos a Palavra em 
si, que a fé entra nos nossos corações. Em Lc 4:32 nós lemos: E muito se 
maravilharam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Por 
quê? Porque quando nós falamos as palavras de Deus nós falamos com 
autoridade e essa autoridade cria fé nos nossos corações. Fé vem da 
Palavra que ouvimos. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela 
palavra de Cristo, (Rm 10:17). 
 
   O mundo foi formado e organizado pela Palavra de Deus, para cumprir 
Seus propósitos para o mundo. Pela fé entendemos que foi o universo 
formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das 
coisas que não aparecem, (Hb 11:3). Quando nós declaramos a Palavra de 
Deus em fé e clamamos pelas promessas, ela traz ordem, cria e re-cria. 
 
   Quando Satanás quer nos seduzir, enganar e nos tornar impotentes, ele 
coloca dúvidas nos nossos corações sobre a Palavra de Deus. Repare nos 
dois versos que se seguem: Mas a serpente, mais sagaz que todos os 
animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: “É assim 
que Deus disse: ‘Não comereis de toda árvore do jardim?” (Gn 3:1) A que 
caiu à beira do caminho são os que a ouviram; vem a seguir o diabo e 
arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam 
salvos. (Lc 8:12)  Este era e é o projeto de Satanás desde o começo. 
Quando duvidamos da Bíblia e das palavras do Senhor  Deus, nós não 
temos nenhuma autoridade para declarar vida nem ordem,  e, 
consequentemente ficamos destruídos. 
 
   Por que nós devemos orar a Palavra? 
   Quando nós entendemos a autoridade e a posição da Palavra em nossas 
vidas, nós necessitamos orar a Palavra. Seguem algumas razões pelas 
quais nós devemos orar a Palavra: 

• •      Deus declara Sua vontade na Palavra. Quando oramos a Palavra, 
nós oramos a vontade de Deus e quando nós oramos de acordo com a 
vontade de Deus, a Palavra nos diz que nossas orações serão 
respondidas, (1Jo 5:14-15). 

• Os livros seculares nos trazem conhecimento e introspecção, mas 

somente quando lemos a Palavra que nós começamos a crer. 
Quando oramos a Palavra, a fé é semeada em nossos corações 
(Rm 10:17). 
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• A Palavra/Escritura revela as prioridades de Deus. Quando 

oramos de acordo com a Palavra, nós aprendemos quais são 
estas prioridades e, consequentemente, seremos capazes de 
adaptar nossas vidas de acordo com estas prioridades. 

 
   A Palavra tem autoridade. Quando o Deus Pai criou o universo, Ele o 
fez através de Seu Filho, a Palavra. A Palavra disse a palavra e houve 
luz, vida, povos e corpos celestiais. Quando nós proclamamos a 

Palavra, ela se torna uma declaração no reino espiritual a Palavra 

ainda tem o mesmo poder. Quando clamamos pela Palavra viva, ela 
tem poder de dar vida e de re-criar. 

  A Palavra nos ensina sobre DeusSeu caráter, poder, obras, 

habilidades e atributos. Quando nós entendemos melhor a Deus, somos 
capazes de orar com mais fé. A fé é tão forte quanto o Único no qual 
nós cremos. 
 

O acesso dos cristãos ao Trono de Deus 

 
Dez razões Bíblicas porque nós devemos nos posicionar perante Deus 
 
   As pessoas sempre duvidam ou não estão bem certas se Deus as ouvirá 
quando orarem. Nós sempre ouvimos as pessoas perguntando: Será que 
sou bom o suficiente? Deus me ouvirá? Eu sou só uma pessoa comum. Eu 
não oro muito bem. Eu tenho medo de Deus. 
 
   Preste atenção nos seguintes versículos Bíblicos.  Eles lhe ajudarão a 
entender o que Deus quer lhe dizer sobre oração. Ele quer que você fale 
com Ele e com base nestes argumentos Bíblicos, você pode ter certeza de 
que Ele irá ouvi-lo: 
 

1. Com base no convite de Deus: Hb 4:16 – Acheguemo-nos, portanto, 
confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos    
misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. 
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2. Com base na Cruz: João 19:30  –  Quando, pois, Jesus tomou o 
vinagre, disse: “Está consumado!” E inclinando a cabeça, rendeu o 
espírito. 

 
3. Porque Jesus está intercedendo por nós: Hb 9:24  –  Porque Cristo não 

entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no 
mesmo céu,  para comparecer,  agora,  por nós, diante de Deus. 

 
4. Com base nas promessas: 2 Co 1:20  –  Porque quantas são as 

promessas de Deus tantas têm nele o “Sim”; porquanto também por ele 
é o “Amém” para a glória de Deus,  por nosso intermédio. 

 
5. Com base no Seu compromisso para conosco:  2 Co 6:18  - “Serei 

vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-
Poderoso.” (Hb 8:10) - Porque esta é a aliança que firmarei com a casa 
de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor: na sua mente imprimirei 
as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei; e eu serei 
o seu Deus, e eles serão o meu povo. 

 
6. Com base no sangue: Hb 10:19-22  – Tendo, pois, irmãos, intrepidez 

para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e 
vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e 
tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, com 
sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de 
má consciência e lavado o corpo com água pura. 

 
7.  Com base no juramento de Deus: Hb 6:17– Por isso, Deus, quando 

quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a 
imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. 

 
8. Com base no caráter de Deus: Nm 23:19  – Deus não é homem, para 

que minta; nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura, 
tendo ele prometido, não o fará?  Ou, tendo falado, não o cumprirá?   

 
9. Com base na nossa função sacerdotal:  Ap 1:6 – Àquele que nos ama, 

e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu 
reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio 
pelos séculos dos séculos. Amém! 
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10.  Com base no Nome de Jesus: João 14:13-14  –  E tudo quanto 
pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no 
Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. 

 
   Temos a seguir um exemplo de uma oração compilada destes 
versículos da Escritura. Você poderá fazê-la no começo do seu tempo de 
oração e/ou nos momentos em que você duvide que Deus o esteja 
ouvindo: 
   Pai, é com base no Seu convite que nós podemos nos aproximar,  
confiadamente,  junto ao trono de graça; assim eu venho a Ti para que eu 
possa receber misericórdia e encontrar graça para me ajudar com minhas 
necessidades. (Hb: 4:16) Pai, o Senhor prometeu que quando clamarmos 
por Ti, o Senhor nos responderia e nos ensinaria coisas grandes e ocultas 
que nós não sabemos. (Jr 33:3) Jesus, o Senhor disse quando morreu, 
“Acabou”. Com isto o véu se rasgou e nós recebemos acesso direto ao 
Seu trono. (João 19:30) Conseqüentemente, desde então nós podemos 
entrar, com confiança, pelo sangue de Jesus, no Santo dos Santos, pelo 
novo caminho que foi descortinado, desde que eu tenho Jesus como meu 
sumo sacerdote sobre a casa de Deus, eu venho a Ti, Senhor, com o 
coração sincero e cheio de fé, sabendo que o meu coração e  consciência 
estão limpos e meu corpo lavado em águas purificadoras, (Hb 10:19-22). 
 
   Pai, eu me chego ao Teu trono confiando em que Jesus está 
intercedendo por mim. Cristo não entrou em santuário feito por mãos 
humanas, apenas uma cópia do verdadeiro; Ele entrou no céu, para agora 
se apresentar por mim em Tua presença, (Hb 9:24). 
 
   Eu estou firmado em todas as Tuas promessas. Pois não importa 
quantas promessas o Senhor tenha feito, em Cristo elas são “Sim”. Assim 
através d’Ele eu falo o “Amém” para a glória de Deus, (2 Co 1:20).  Jesus, 
o Senhor falou : Peça e eu te darei; busca e você achará; bata e a porta 
se abrirá para você. Pois quem pede recebe; aquele que busca achará; e 
aquele que bate, a porta se abrirá, (Mt 7:7-8). Senhor, eu sei que Suas 
promessas foram estabelecidas no Seu caráter e a Bíblia me diz que 
Deus não é homem para que minta e nem filho do homem, para que se 
arrependa. Tendo Ele falado não o fará? Tendo Ele prometido, não o 
cumprirá, (Nm 23:19)? Senhor, minha confiança e conforto estão no Seu 
Nome, porque o Senhor nos prometeu que fará tudo que pedirmos em 
Seu nome, para que assim o Filho possa glorificar o Pai. O Senhor 
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prometeu que eu posso pedir qualquer coisa em Seu Nome, e o Senhor o 
fará, (João  14:13-14). 
 
   Pai, eu clamo a Ti com base no Teu compromisso para comigo quando 
o Senhor disse: “Eu serei vosso Pai, e vocês meus filhos e filhas”, (2 Co 
6:18; Hb 8:10) – Porque quando quis mostrar mais firmemente aos 
herdeiros da promessa a imutabilidade do Seu propósito, o Senhor o 
confirmou com juramento (Hb 6:17).  O Senhor me criou para ser Seu 
representante na terra e me fez parte do Seu reino, para Ti servir como 
sacerdote e para Te lembrar continuamente sobre o sacrifício perfeito de 
Jesus Cristo, enquanto exercer minhas atividades ministeriais perante o 
Teu trono (Ap 1:6). Enquanto eu me coloco diante do Seu trono para 
interceder pelo mundo, eu me firmo na Sua promessa que pela Sua 
imensa graça nós temos recebido bênção sobre bênção. 
 
   Pai, nada é impossível para Ti, (Lc 1:37), e o Senhor não mostra 
favoritismo, (Rm 2:11). Portanto eu me aproximo confiadamente junto ao 
trono de graça, sabendo que o Senhor me ouvirá e que receberei 
misericórdia e acharei graça para me ajudarem nas minhas necessidades, 
(Hb 4:16). 
 
 
Capítulo 1 
 

Ore a Palavra na Palavra 

 
Sugestões Práticas 
 

1. Orar a Palavra na Palavra é orar o que a Palavra (Bíblia/Escritura) 
diz sobre a Palavra. 

2. Use a oração da Escritura abaixo como um exemplo para começar a 
orar sobre este assunto. Quando nós oramos uma porção das 
Escrituras é também uma proclamação da Palavra, uma confissão 
da nossa fé na Palavra e no poder da Palavra. 

3. A Palavra nos ensina o que é possível para Deus. Lc 1:37 diz: Nada 
é impossível para Deus. O que pode ser traduzido como; todas as 
palavras de Deus são cheias de poder. Deus é o Eu Sou. Isto 
significa que Ele pode, Ele é capaz. Eu sou está no presente, Ele 
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está aqui a cada momento, trabalhando ativamente, para dar vida, 
para criar e re-criar. 

4. Por favor, leia o capítulo “Como orar a Palavra” antes de começar a 
fazer esta oração na semana que vem. 

 
 
                    Uma oração baseada nas Escrituras 
   Pai, a Palavra nos ensina: No começo era a Palavra (verbo), e a Palavra 
estava com Deus e a Palavra era Deus (João 1:1).  Os céus por sua 
palavra se fizeram, e, pelo sopro de sua boca, o exército deles (Sl 33:6). 
Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu (Sl 119:89). 
Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa 
da tua misericórdia e da tua verdade, (Sl 138:2). Porque a palavra de 
Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois 
gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, 
e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, (Hb 
4:12).  “Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça 
a penha(Jr 23:29)?” Deus, Tua palavra é a espada do Espírito, (Ef 6:17). 
O Senhor disse; assim será a palavra que sair da minha boca; não voltará 
para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a 
designei, (Is 55:11). 
 
   Deus, o Senhor se revelou a Samuel através da sua palavra, (1 Sm 
3:21). Por favor, abra a minha mente para que eu possa entender as 
Escrituras, (Lc 24:45). Dá-me o Espírito de sabedoria e revelação, para 
que eu possa te conhecer melhor, (Ef 1:17). Tua palavra é lâmpada para 
os meu pés e luz para os meus caminhos, (Sl 119:105). A revelação das 
tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples, (Sl 119:130). 
Dirija os meus passos de acordo com sua palavra; não deixe que o 
pecado me governe, (Sl 119:133). Tu tens as palavras da vida eternal, 
(João 6:68), e as palavras que o Senhor tem nos dado são espírito e são 
vida, (João 6:63). Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei 
respeito, (Sl 119:15), e eu viverei de cada palavra que vem da tua boca, 
(Dt 8:3; Mt 4:4). Eu escondi no meu coração a tua palavra para não pecar 
contra ti, (Sl 119:11). Obrigado Senhor, por cortar de mim cada ramo que 
não produz fruto,(João 15:2; Ef 5:26), e que eu possa manter puro o meu 
caminho, vivendo de acordo com sua palavra, (Sl 119:9). O Senhor enviou 
a sua palavra e me sarou, e me livrou do que me era mortal, (Sl 107:20). 
Eu coloquei minha esperança na sua palavra, (Sl 119:81;144). 
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   Eu posso crer em cada uma das suas palavras, porque suas palavras 
são verdadeiras; e os teus juízos são eternos, (Sl 119:160; João 17:17).  
As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de 
prata, depurada sete vezes, (Sl 12:6). Eu posso crer em Ti, porque seu 
caminho é perfeito; e sua palavra é sem mácula, (2 Sm 22:31). Quão 
doces são as tuas palavras ao meu paladar! Mais que o mel à minha 
boca, (Sl 119:103).  Senhor, os teus mandamentos são puros e iluminam 
os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanence para sempre. Os 
juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais 
desejáveis que o ouro, mais do que muito ouro depurado; e são mais 
doces  que o mel, e o destilar dos favos. Além disso, por eles se 
admoesta o teu servo; em guardá-los há grande recompensa, (Sl 19:8-
11). 
 
   Deixe tua palavra habitar ricamente em mim para que eu possa ensinar 
e aconselhar outros com sabedoria, (Cl 3:16),  e possa vencer o maligno, 
(1 João 2:14).  Como crianças recém-nascidas desejam ardentemente o 
leite, eu desejo ardentemente o leite puro e espiritual da tua Palavra, para 
que por ele eu possa crescer para salvação, (1 Pe.2:2).  Minha fé cresce 
ouvindo a sua Palavra, (Rm 10:17), porque sem fé é impossível agradar a 
Deus, (Hb 11:6). Senhor Jesus Cristo, Tu és a Palavra viva de Deus, Tu 
és o caminho, a verdade e a vida, (João 14:6).  Se eu permanecer em ti e 
as tuas palavras permanecerem em mim,  eu receberei o que estou te 
pedindo, (João 15:7). 
 
   Estabeleça sua Palavra para que ela possa se espalhar pelas nossas 
cidades e nações e crescer em poder, (At 19:20).  Pois todo homem é 
como a erva, e toda a sua glória, como a flor da erva; seca-se a erva e cai 
a sua flor; a palavra do Senhor, porém, permanence eternamente, (1 Pe 
1:24-25). 
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Capítulo 2 
 

Ore sobre a Paternidade de Deus 
 
Sugestões Práticas 
 
1. Poucas coisas na vida são mais importantes que nosso relacionamento 

com nossos pais biológicos e com Deus o Pai. Você só pode continuar 
crescendo no seu relacionamento com Deus e com outras pessoas, se 
você experimentar continuamente uma revelação profunda e plena da 
Paternidade de Deus. 

2. Gaste tempo para se aprofundar nos seus pensamentos,  para meditar, 
refletir e orar sobre o que significa Deus ser um Pai, seu Pai e nosso 
Pai. 

3. Converse com outras pessoas, e pergunte a elas como elas entendem 
o fato de Deus ser nosso Pai. 

4. Às vezes é muito significativo orar uma palavra, somente a palavra 
“Pai”, por dias a fio. Enquanto você gasta tempo orando somente esta 
palavra, você irá experimentar como Deus, seu Pai, se aproxima de 
você e te envolve; porque Ele é completamente suficiente em todas as 
circuntâncias e para todas as suas necessidades, incluindo sua 
necessidade por intimidade, por segurança, cuidado, aceitação e 
proteção. 

 
 
Uma oração baseada nas Escrituras sobre a Paternidade de Deus: 
Pai eterno, Tu és nosso Criador, que nos fez e nos formou, (Dt 32:6). nós 
declaramos que Tu és nosso Pai, nosso Deus, a Rocha, nosso Salvador, (Sl 
89:26; Is 63:16). Ó Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o 
Oleiro; nós somos o trabalho de suas mãos, (Is 64:8). É por isso que nós 
declaramos com todas as nações do mundo: “Nós cremos no Deus o Pai, o 
Soberano, Criador dos céus e da terra.” Obrigado por Tuas promessas que 
serás um Pai para nós, e que nós seremos teus filhos e filhas, (2 Co 6:18). 
 
    Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu 
reino; faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu, (Mt 6:9-10). Teu 
Filho, Jesus Cristo, Te revelou ao mundo, (Mt 11:27). Revela-te à igreja e ao 
mundo como Pai das luzes celestiais, em quem não pode existir variação ou 
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sombra de mudança.  Senhor, Tu  és o Único do qual vêm todas as boas 
dádivas e todos os dons perfeitos, (Tg 1:17). 
 
   Eu oro para todos nós sejamos um como o Senhor e o Teu Filho são um,  
(João14:20;17:21).  Pai, nós queremos Te conhecer por Quem o Senhor 
realmente é e nós queremos Te  glorificar, como Teu Filho Te glorificou.  Nós 
queremos Te conhecer como o Único que era desde o começo. O Único que 
era, que é, e que há de vir, (1 João 2:13; João 17:1- 4). Pai, nós desejamos 
ter um relacionamento pessoal contigo, como Moisés e Abraão viveram face-
a-face contigo. 
 
   Pai, nós aceitamos tua disciplina porque nós sabemos que o Senhor 
disciplina  aqueles quem ama, e o Senhor  pune a todo filho a quem recebe. 
“É para a disciplina que perseverais, porque nós sabemos que o Senhor nos 
disciplina para o nosso bem, a fim de sermos participantes da Sua santidade.  
Sabemos que sua disciplina irá produzir fruto de justiça e paz para aqueles 
que têm sido treinados por ela.”  (Hb 12:6-11) Nós queremos Te honrar como 
o filho honra e respeita seu pai e o servo seu mestre, (Ml 1:6). Como seu 
Filho trouxe sua glória na terra, nós também queremos trazer glória a Ti, 
(João 17:4). 
 
   Deus, em tua santa morada, Tu és o pai dos órfãos e defensor  das viúvas, 
(Sl 68:5). Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se 
compadece dos que O temem; (Sl 103:13). Porque nós somos seus filhos.  
Tu enviaste ao nosso coração o Espírito de Seu Filho, que clama “Aba, Pai.”  
Através do Espírito que nos deste, já não somos escravos, porém Seus 
filhos. Porque não recebemos o espírito de escravidão, mas recebemos o 
Espírito de adoção. E por ele nós clamamos  “Aba, Pai.” O Espírito mesmo 
testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora, se somos 
filhos,  somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com 
ele sofremos, também com Ele seremos glorificados, (Gl 4:5-7; Rm 8:15 -17).  
Pai, nós entendemos que porque nós somos filhos de Abraão e como o 
Senhor prometeu a Abraão que todas as nações serão abençoadas através 
d’Ele, nós oramos que o Senhor abençoe todas as nações através de nós. 
Tua Palavra diz que aqueles que tiverem fé serão abençoados juntamente 
com Abraão, um homem de fé, (Gl 3:6-10). 
 
   Pai, ensina-nos a ser verdadeiros adoradores que irão Te louvar em 
espírito e em verdade, pois este é o tipo de adoradores que o Senhor 
procura, (João 4:23). Tua Palavra nos ensina que o Filho não pode fazer 
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nada por ele mesmo;  Ele fez apenas o que Ele viu a Ti, o Pai, fazer, porque 
tudo o que o Senhor fez, o filho também o fez (João 5:19),  Pai, mostra-nos o 
que o Senhor quer que façamos, para que possamos fazê-lo. 
 
Uma oração para os pais 
 
   Eu me coloco de joelhos diante do Senhor, Pai, de quem toma o nome 
toda a família, tanto no céu como sobre a terra, (Ef 3:14-15). Pai, como um 
pai humano eu Te peço que me ajudes a não provocar meus filhos; para que 
eles não se tornem amargurados e desencorajados, mas me ajude a ensiná-
los e instruí-los no Senhor, (Ef 6:4; Cl 3:21). Pai, o Senhor reconciliarás os 
pais e os filhos e tornará os corações dos pais a seus filhos, e os corações 
dos filhos a seus pais, (Lc 1:17; Ml 4:6). Pai, como pai terreno, eu abençoo 
meus filhos, como Isaque e Jacó abençoaram seus filhos, (Gn 27 e 49). Em 
Teu Nome eu declaro para meus  filhos: “O Senhor lhe abençoe e lhe 
guarde, o Senhor faça a Sua face brilhar sobre você e seja gracioso para 
com você, que o Senhor torne sua face para você e lhe dê a paz”, (Nm 6:23-
27). Pai, ajuda-me a ter compaixão dos meus filhos como o Senhor  tem 
compaixão de mim, (Lc 15:22-24). Eu oro para que meus filhos honrem seus 
pais, para que eles vivam bastante na terra que o Senhor Deus lhes tem 
dado, (Êx 20:12). O Senhor fez com que os maridos e esposas fossem um; o 
Senhor tinha um plano para os casamentos, porque o Senhor buscava uma 
descendência santa.  Ajude minha esposa e eu a realizar os Teus planos 
para nós, (Ml 2:15). Como pai, eu confesso que tenho sido infiel de várias 
maneiras a meus votos de casamento. Eu confesso que sucesso, meus 
desejos, a batalha pelo dinheiro e glória, são sempre a causa pela qual eu 
negligenciei meus filhos. Eu confesso que sempre tratei minha esposa e 
filhos de tal maneira que eles ficaram machucados e humilhados. Eu 
confesso que falhei como pai, e como conseqüência, meus filhos não 
conseguem experimentar sempre Tua plenitude e não conseguem entender 
totalmente Tua Paternidade. Em Nome de Jesus eu peço que me perdoes. 
Amém. 
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Capítulo 3 
 

Orações de Bênçãos 
 
Sugestões Práticas 
 

1. Uma das funções principais do sacerdote no Velho Testamento era a 
de proclamar as bênçãos do Senhor para o povo e de abençoá-los. No 
Novo Testamento nós vemos que Jesus abençoou as crianças e que 
Paulo sempre pronunciou bençãos sobre o povo.  Abençoar e ser uma 
benção são partes integrais da conduta e do caráter cristão. Nós 
encontramos mais de 50 vezes na Bíblia que Deus nos abençoou, 
para que possamos ser uma bênção para outras pessoas. Nós 
podemos abençoar as pessoas pronunciando uma bênção em voz alta 
no Nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Os próximos dois versículos 
explicam o significado  de abençoar nas Escrituras: Dt  21:5: Chegar-
se-ão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o SENHOR, teu Deus, os 
escolheu para o servirem, para abençoarem em nome do SENHOR. 
Pv 10:22: A bênção do SENHOR enriquece, e, com ela, ele não traz 
desgosto. 

2. Quando você acordar pela manhã, você pode começar abençoando 
sua esposa, filhos e/ou pais. Pense no seu chefe/gerente, líder do 
grupo de célula, membros do grupo de células, pessoas na sua 
vizinhança, etc. Ore uma bênção de Deus sobre o presidente, 
ministros, membros do gabinete e pelos profissionais com os quais 
você tem contato. Ore pelos vendedores, caixas, membros do 
Departamento Civil, etc. que você tem contato e abençoe-os. Ore a 
graça e a misericórdia de Deus sobre eles. 

3. Ore as bençãos de Deus sobre o país, para que Ele seja gracioso e 
misericordioso. (Isto não significa que pedimos a Deus que desculpe 
ou santifique o pecado.) Ore as bênçãos de Deus sobre sua 
congregação e sobre a comunidade em que você vive. Proclame as 
bênçãos de Deus e peça a Deus para abençoar sua cidade ou vila 
quando você dirige ou caminha pelas ruas. 

4. Formule suas próprias orações de bençãos destas Escrituras. As 
palavras em itálico são exemplos de como você pode fazer isto. 

5. Você pode): 
a)  falar uma benção sobre as pessoas (Ex.: Quando você orar por sua 
esposa: Eu te abençoo em o Nome de Jesus.) ou, 
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b) Você pode pedir a Deus para abençoar as pessoas (Ex.: Pai, eu 
peço em o Nome de Jesus que o Senhor abençoe minha esposa.)  

 
               Porções das Escrituras para orações 
 
   Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel 
e dir-lhe-eis: “O SENHOR te abençoe e te guarde; o SENHOR faça 
resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti; o SENHOR sobre ti 
levante o rosto e te dê a paz.” Assim porão o meu nome sobre os filhos de 
Israel, e eu os abençoarei, (Nm 6:23-27). Pai eu proclamo o Teu nome 
sobre minha esposa: abençoe e proteja sua vida neste dia. Senhor, faça a 
Sua face brilhar sobre ela e seja gracioso para com ela. Pai, responda as 
orações dela e lhe dê a sua paz. 
 
   Jabez invocou o Deus de Israel, “Oh! Tomara que me abençoes e me 
alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, 
de modo que não me sobrevenha aflição!”  E Deus lhe concedeu o que lhe 
tinha pedido, (1 Cr.4:10). Pai eu oro por meu pastor/ministro: que o Senhor o 
abençoe abundantemente, que o Senhor alargue o seu território, coloque 
Sua mão sobre ele e livre-o do mal, assim ele será livre de dores. 
 
   “De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o 
nome. Seja tu uma benção”, (Gn12:2)! Certamente eu te abençoarei e 
multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia 
na praia do mar; a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, 
(Gn 22:17). Pai, como o Senhor abençoou Abraão, Eu clamo pelas suas 
bençãos sobre minha família e eu. Abençoe-nos para que possamos ser 
uma bênção para as pessoas em nossa cidade, nosso país e até os confins 
da terra. 
 
   Louvai ao SENHOR nosso Deus e Ele abençoará vosso pão e vossa água 
. “E tirará do vosso meio as enfermidades”, (Ex 23:25).  “Se atentamente 
ouvires a voz do SENHOR , teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os 
seus mandamentos que hoje te ordeno, o SENHOR teu Deus, te exaltará 
sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do SENHOR, teu Deus, 
virão sobre ti e te alcançarão todas estas bençãos”, (Dt 28:1-2). Pai, eu oro 
por suas bençãos sobre nosso país. Tenha misericórdia de nós, para que o 
povo do nosso país volte-se para o Senhor e que Tu nos abençoes, afasta 
de nós toda doença e nos dê pão e água. 
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   Não pagueis o mal por mal, ou injúria por injúria; antes, pelo contrário, 
bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de recebestes 
benção por herança, (1 Pe 3:9). Eu decido hoje a bençoar todos os meus 
inimigos e inimigos da Igreja. Seja gracioso para com eles e que eles 
possam ver a tua misericórida. Dê-lhes aquilo que eles não merecem. 
 
    Bendito o Deus e Pai de nosso senhor Jesus Cristo, que nos tem 
abençoado com toda sorte de benção espiritual nas regiões celestes em 
Cristo, (Ef 1:3). Pai, Tu és bendito. Por favor, abençoe nossa congregação e 
Tua igreja em nosso país com todas as bençãos do Espírito Santo, que 
estão nos céus, em Jesus Cristo. 
 
   A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do 
Espírito Santo sejam com todos vós, (2 Co 13:14).  A graça do Senhor 
Jesus seja convosco, (1 Co 16:23). Pai, eu oro por minha esposa/meu 
marido (ou por ex: minha congregação, ou igreja, ou líderes, algum cristão 
em especial, etc). Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a 
comunhão do Espírito Santo sejam com ela/ele/eles. 
 
   E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo 
Jesus, cada uma de vossas necessidades. A nosso Deus e Pai seja a glória 
pelos séculos dos séculos. Amém! (Fl 4:19-20) - Senhor Deus, o Senhor 
suprirá todas as necessidades de ……………….( coloque o nome da 
pessoa/s) de acordo com Suas riquezas em Jesus Cristo. 
 
   O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo; e o vosso espírito, alma e 
corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso 
Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará, (1 Ts 
5:23-24). - Pai, que o Senhor, que é o Deus da paz, possa santificar meus 
filhos (ou qualquer outro cristão) e conserve os seus espíritos, almas e 
corpos irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor, 
que os chamou, é fiel e eu sei que o Senhor o fará. 
 
   Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos 
apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória ao único Deus, 
nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, 
império, soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. 
Amém! (Jd 24-25) - Pai, em Teu Nome eu abençoo todos os líderes e 
trabalhadores da Tua obra (e qualquer cristão em especial): Que o Senhor 
os guarde de tropeçar e que eles entrem em Tua gloriosa presença 
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imaculados e com grande alegria. A Ti, o único Deus, nosso Salvador, a Ti 
pertencem a glória, majestade, poder e autoridade, por Jesus Cristo, nosso 
Senhor que era, que é, e o será por todos os séculos. Amém. 
 
 
Capítulo 4 
 

Louvor e Adoração 

À luz dos cânticos e outras escrituras em Apocalípse 

Sugestões Práticas 
 

1. Esses cânticos de louvor  e referências do livro de Apocalípse podem 
ser usados para louvor, adoração e ações de graça. Você encontrará 
nestes cânticos uma riqueza de introspecção, esperança, 
encorajamento e poder; também encontramos uma linguagem notável 
que irá enriquecer sua vida de oração. 

2. Os Salmos também podem ser usados para momentos de louvor e 
adoração. 

3. Leia uma destas passagens Bíblicas. Peça ao Espírito de Deus para 
lhe ajudar a entender o seu significado. Comece orando estes cânticos, 
exatamente como eles estão escritos na Bíblia. 

4. Não tenha pressa de orar estes versos da Bíblia e de passar para o 
próximo. Estas orações têm sido feitas pelos anjos a Deus nos céus 
dia e noite, por milênios. Ore repetidamente estas orações, até que 
elas comecem a fazer parte do seu vocabulário de oração, até que eles 
se tornem parte do seu ser, do seu clamor a Deus e do seu louvor ao 
Senhor. 

5. No decorrer do tempo você pode usar alguns destes novos 
pensamentos e frases dos cânticos e fazer deles suas orações. Ex.: “o 
Que é … Pai, o Senhor está sempre presente, se eu chegar ao 
amanhã, Tu também estarás lá. O Senhor está sempre presente. O 
Senhor está sempre no controle. O Senhor é o Rei. O Senhor é a Luz, 
o Senhor é esperança. O Senhor é eterno …” 

 
                         Cânticos de Apocalípse 
   Ap 1:4-8 – João, às sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a 
vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 
sete Espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, 
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a Fiel Testemunha, o Primogênito dos mortos e o Soberano dos reis da 
terra. Àquele que nos ama, e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos 
pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai a ele a 
glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém! Eis que vem com as 
nuvens, e todo o olho o verá, até quantos o traspassaram.  E todas as tribos 
da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém! “Eu sou o alfa e o 
Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é,  que era e que há de vir, o Todo-
Poderoso.” 

 
   Ap 4:8-11 – E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, 
respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro; 
não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: “Santo, Santo, 
Santo é o Senhor Deus, o Todo- Poderoso, aquele que era, que é e que há 
de vir.” Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de 
graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos 
séculos, os vinte e quatro anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se 
encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos 
e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando:  “Tu és digno, 
Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas 
as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram 
criadas.” 

 
   Ap 5:8-14 – E, quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e 
quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma 
harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e 
entoavam novo cântico, dizendo: “Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe 
os selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus 
os que procedem de toda tribo, língua , povo e nação e para o nosso Deus 
os constituístes reinos e sacerdotes; e reinarão sobre a terra.” Vi e ouvi 
uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos 
anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, 
proclamando em grande voz: “Digno é o Cordeiro que foi morto de receber 
o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória e louvor.” Então, 
ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaix o da terra e 
sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: “Àquele que está 
sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o 
domínio pelos séculos dos séculos.”   
E os quatro seres viventes respondiam: Amém! Também os anciãos 
prostraram-se e adoraram.   
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   Ap 6:10 - Clamaram em grande voz, dizendo: “Até quando, ó Soberano 
Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos 
que habitam sobre a terra?” 

 
Ap 7:9-12 - Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém 

podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante 
do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas 
nas mãos; e clamavam em grande voz, dizendo: “Ao nosso Deus, que se 
assenta no trono,e ao Cordeiro, pertence a salvação.” Todos os anjos 
estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes, e 
ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: 
“Amém! O louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, 
e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. 
Amém!” 
 
   Ap 11:15-19 - O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes 
vozes, dizendo: “O reino do mundo se tornou de nosso Senhor 
e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos.” E os vinte e quatro 
anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, 
prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: 
“Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, 
porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as 
nações se enfureceram; chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado 
para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os 
profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, 
tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a 
terra.” Abriu-se, então, o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a 
arca da Aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, 
terremoto e grande saraivada. 
 
   Ap 15:3-4 - E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do 
Cordeiro, dizendo: “Grandes e admiráveis são as tuas obras, 
Senhor Deus, Todo-Poderoso! Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó 
Rei das nações! Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? 
Pois só tu és santo; por isso, todas as nações virão 
e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram 
manifestos.” 
 
   Ap 16:5-7 - Então, ouvi o anjo das águas dizendo: “Tu és justo, tu que és e 
que eras, o Santo, pois julgaste estas coisas; porquanto derramaram sangue 
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de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber; são dignos 
disso.” Ouvi do altar que se dizia: “Certamente, ó Senhor Deus, Todo-
Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos.” 
 
   Ap 19:1-8 - Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de 
numerosa multidão, dizendo: “Aleluia! A salvação, e a glória, e o poder são 
do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois 
julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição e das 
mãos dela vingou o sangue dos seus servos.” 
Segunda vez disseram: “Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos 
séculos.” Os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se 
e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: “Amém! Aleluia!” 
Saiu uma voz do trono, exclamando: 
“Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, 
os pequenos e os grandes.” Então, ouvi uma como voz de numerosa 
multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: 
“Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, 
exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, 
cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho 
finíssimo, resplandecente e puro. (Porque o linho finíssimo são os atos de 
justiça dos santos.) 
 
   Ap 22:16-17, 20 – “Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas 
coisas às igrejas. Eu sou a Raiz e a Geração de Davi, a brilhante Estrela da 
manhã.” O Espírito e a noiva dizem: “Vem!” Aquele que ouve, diga: “Vem!” 
Aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da 
vida… Aquele que dá testemunho destas coisas diz: “Certamente, venho 
sem demora.” Amém! Vem, Senhor Jesus! 
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Capítulo 5 
 

Como usar um diário de oração 
 
Sugestões Práticas 
1 .      Muitas pessoas acham muito importante manter um diário de oração. 

Por que não tentar? Saiba que isto pode levar alguns meses até 
aprender a usá-lo. 

2 .      Um caderno com páginas em branco serve. Alguns gostam de coisa 
básica, um caderno comum, enquanto outros preferem alguma coisa 
mais especial. 

3 .      A palavra hebraica para ‘lembrar’ significa literalmente ‘reviver’ ou 
‘experimentar de novo’. É por exemplo o que fazemos com a ceia do 
Senhor: nós ‘experimentamos de novo’ o que Jesus fez por nós na 
cruz. Um diário nos ajuda a ‘reviver’ o que Jesus fêz por nós no 
passado e isto aumenta nossa fé para acreditar que Ele também o fará 
no futuro.  

4 .      Escreva as suas orações. Escreva algumas notas pessoas ao Senhor. 
Nesta era eletrônica, alguns talvez prefiram manter um ‘diário de 
oração eletrônico’. Crie um arquivo no seu computador no qual você 
pode anotar suas orações diariamente. Muitas pessoas ‘pensam’ 
melhor quando eståo sentados em frente ao computador.  

5 .      Escreva sobre suas viagens espirituais com o Senhor. Fale com Ele 
sobre seus sonhos, suas emoções, suas perguntas, as coisas com as 
quais você tem lutado. Fale com Ele sobre os seus pecados e 
confesse-os. Algumas pessoas começam o diário com ‘Pai’ e falam 
com ele no papel. Neste caso o propósito da narrativa é interagir com 
Deus e não um relatório dos fatos ocorridos no seu dia, embora os 
fatos e incidentes também possam ser incluídos. Quando você ora 
sobre um problema, você pode escrever algum verso das Escrituras 
que você perceba Deus lhe dando. Escreva todos os prós e contras 
deste problema.  

6 .      ‘Ouça’ os seus pensamentos e emoções e escreva-os. Isto traz 
claridade, alívio emocional e nos livramos de raízes de amargura do 
nosso sistema. Algumas pessoas acham que ajuda poder ‘visualizar’ 
seus pensamentos e sentimentos no papel. 

    7.      Existem algumas boas razões para você manter um diário: 
• Quando você escreve suas orações e devocionais, te  ajudará a ter 

um registro do seu caminhar com Deus. 
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• Você pode monitorar os esforços e progressos da sua vida 
espiritual. 

• Você pode ver claramente como Deus respondeu suas orações. 
• Com o tempo você vai notar como Deus trabalha na sua vida e na 

vida de outras pessoas. 
• Isto lhe ajudará a formatar seus pensamentos.  Ajudará a pensar o 

que você deseja pedir em oração antes de começar a orar. Desta 
maneira você saberá no que está pensando e orando. Isto também 
ajuda a evitar que seus pensamentos voem enquanto você ora e lhe 
ajudará a por seus pensamentos em ordem, a concentrar em um 
assunto e resolvê-lo antes de ir para o próximo ponto. 

• Um diário lhe ajudará a manter ‘registrado’ o que você esta 
pensando e orando. Nós sempre recebemos as respostas às nossas 
orações e não percebemos que nós oramos sobre isto há algumas 
semanas ou meses atrás. 

• Ajuda muito a ter introspecção no nosso diário de oração e poder 
ver por onde caminhamos até o momento. Isto geralmente nos 
ajuda a entender coisas do passado que não podíamos entender 
naquela época e também a planejar e preparar para o futuro. 

• Isto também nos ajuda a ter disciplina espiritual, para fazer estudos 
Bíblicos regulares e de conversas  com Deus sempre.   

 
8. Quando você usa um diário é importante escrever suas reflexões e 
meditações da Palavra, mas você pode ir além: 
 

• Transforme estas reflexões da Palavra em ‘coisas possíveis’  e 
coloque-as em prática na sua vida. 

 
9. Quando você meditar nas Escrituras, faça estas perguntas a si mesmo; 
elas poderão te ajudar a entender melhor: 

       •  O que esta porção das Escrituras me esnsina a respeito de Deus o 
Pai, o Filho e o Espírito Santo? 

• Quais são as promessas de Deus que eu posso encontrar nesta 
passagem? 

• Quais mandamentos eu tenho obedecer? 
• Quais são os pecados mencionados dos quais eu tenho que me 

arrepender? 
• Qual é a oração que o Espírito Santo me relembra destes versos da 

Escritura? 
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• Como eu posso aplicar esta porção das Escrituras na minha vida 
diária e nos meus relacionamentos? O que eu preciso fazer para 
mudar minha vida? 

 
10. Você também pode escrever orações específicas e pedidos de oração no 
final do seu diário. Divida a página em duas partes riscando uma linha 
verticalmente no centro. Escreva a data e o pedido de oração na esquerda e 
a data e a resposta da oração na direita. Vá escrevendo suas orações e 
respostas. Você pode ser livre para escrever seu diário. 

• Ele pode ser bem estruturado, com certo formato. 
• Ou ele pode ser flexível nas estruturas e ter liberdade para 

mudanças. Em outras palavras, você não tem que seguir sempre o 
mesmo modelo para escrever suas orações. 

• O terceiro formato é ser completamente livre e de escrever cada dia 
de um jeito. Um dia você escreve suas orações, no outro dia um 
poema, no outro dia uma reflexão sobre algum assunto ou uma 
meditação de alguma parte das Escrituras. Desenvolva o formato 
que você se sente confortável e que funciona para você. 

 
 
 
 
Capítulo 6 
 

Como orar sobre os propósitos de Deus para sua 

vida 

 
Sugestões Práticas 

1. Deus criou cada pessoa pensando em um propósito específico. É de 
grande importância que cada um de nós entenda porque estamos aqui 
e o que Deus quer realizar com as nossas vidas. Deus nos diz 
claramente em muitos ligares na Bíblia quais são os Seus propósitos 
para nós. É por isso que temos que estudar a Palavra e entender 
porque Deus nos criou. 

2. Nós precisamos alinhar/sincronizar nossos pensamentos, 
comportamento e também nosso relacionamento com Deus e com 
outras as pessoas de acordo com a revelação de Deus nas Escrituras. 
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Nós precisamos, em oração, alinhar nossas vidas com a vontade de 
Deus e Seus propósitos criativos. 

3. A oração deve encluir certo número de versículos das Escrituras que 
focam os propósitos e planos de Deus para as nossas vidas. 

4. Faça essa oração todos os dias durante os próximos 5 dias. Peça ao 
Espírito Santo para lhe revelar como esta oração pode ser aplicada a 
sua vida. 

5. Gaste um tempo ao final de suas orações para: 
a) Confessar a Deus coisas de sua vida que não estejam alinhadas 
com o propósito criativo de Deus para você. 
b) Escreva no seu diário sobre o que você orou e reflita sobre isto. 
c) Olhe para as coisas que precisam ser mudadas na sua vida de 
acordo com os propósitos de Deus. 

    
            
Uma oração baseada nas Escrituras 
   Eterno Pai, nós confessamos que o Senhor nos criou para darmos frutos e 
multiplicarmos, encher a terra e governá-la. O Senhor nos escolheu para 
dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo 
animal que rasteja pela terra, (Gn 1:26-28). O Senhor nos fez um pouco 
menor do que os seres celestiais e nos coroou de glória e honra. Deste-nos 
domínio sobre as obras das tuas mãos; e colocou todas as coisas debaixo 
dos nossos pés, (Sl 8:5-7). O Senhor nos fez seus representantes na terra e 
nos criou à Sua imagem. Nós oramos para que o Senhor torne isto realidade 
na vida de nossos filhos. 
 
   Pai, o Senhor nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos 
santos e irrepreensíveis perante Ti. Em amor nos predestinou para sermos 
adotados como teus filhos e filhas através de Jesus Cristo, de acordo com o 
beneplácito de sua vontade. O Senhor nos fez saber os mistérios da tua 
vontade segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Seus 
propósitos eram de convergir todas as coisas nos céus e na terra debaixo de 
uma só, Cristo. Através de teu Filho Jesus Cristo, nós também fomos 
escolhidos para sermos parte de Tua família, como o Senhor predestinou, de 
acordo com seus planos, daquele que fez todas as coisas conforme o 
conselho da sua vontade, (Ef 1:4-5; 10-11). Nós oramos para que se cumpra 
a Tua vontade e Teus propósitos em cada um de nossos filhos, conforme o 
Senhor planejou antes dos tempos. 
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   Nós oramos para que através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se 
torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, 
como também em todas as nações, línguas e tribos, de acordo com o Teu 
propósito eterno, o qual o Senhor estabeleceu em Jesus Cristo, nosso 
Senhor, (Ef 3:10-11). Habite ricamente em nós a palavra de Cristo; enquanto 
ensinamos e aconselhamos um ao outro com toda sabedoria, louvando a 
Deus, com Salmos, hinos e cânticos espirituais, com nossos corações cheios 
de gratidão a Deus, (Cl 3:16). Nós oramos para que cada crente se revista 
de um novo homem, que se refaz segundo a imagem de Cristo e seja cheio 
do conhecimento de Deus. Que Cristo seja visível na Igreja, (Cl 3:10). Assim 
como trouxemos a imagem do que é terreno, que possamos também trazer a 
imagem do Homem celestial, (1 Co 15:49).   
 
   Pai, desde o começo o Senhor teve a intenção de nos reconcialiar consigo 
mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nós 
declaramos que o ministério da reconciliação é que Deus estava em Cristo e 
reconciliou consigo o mundo, não imputando aos homens as suas 
transgreções. Nós nos comprometemos a sermos embaixadores de Cristo, e 
pedimos em Nome de Jesus que as pessoas aceitem a reconciliação feita 
por eles, (2 Co 5:18-20). Pai, o Seu propósito era de reconciliar consigo 
mesmo todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Nós oramos para que 
através do sangue do Seu Filho derramado na cruz, a paz seja restaurada na 
terra e que o Senhor reconcilie consigo todas as coisas, na terra e nos céus; 
para apresentar-nos santos perante os Seus olhos, inculpáveis e 
irrepreensíveis  
(Cl 1:20-22).  
 
   Nós oramos para que a terra seja cheia do conhecimento da glória do 
Senhor, como as águas cobrem o mar, (Hc 2:14). Mostre o seu poder para 
que o seu nome seja anunciado em toda a terra, (Rm 9:17).  
 
   Pai, nós oramos para que o Senhor abençoe a igreja, como filhos de 
Abraão, para que assim a igreja possa ser uma bênção para todas as 
nações da terra, (Gn 12:2-3). 
 
   Pai, nós oramos para que a igreja entenda o seu chamado. Glorioso Pai, 
nós oramos para que o Senhor dê à sua igreja Espírito de sabedoria e 
revelação; para que possamos lhe conhecer melhor. Nós também oramos 
para que os olhos dos nossos corações sejam iluminados, para sabermos 
qual é a esperança do Seu chamamento, qual a riqueza da glória da Sua 
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herança nos santos e qual a suprema grandeza do Seu poder para conosco 
que cremos, segundo a eficácia da força do Seu poder; o qual o Senhor 
exerceu em Cristo, quando O ressuscitou dentre os mortos e fazendo-O 
sentar à Sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e 
potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só 
no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo 
dos pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, (Ef 1:16-
22). Deus Pai, o Senhor nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez 
assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, (Ef 2:6), e sabemos que 
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que 
são chamados segundo o Seu propósito. Porquanto aos que de antemão 
conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de Seu 
Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que 
predestinou, a esses também chamou; e aos que chamou, a esses também 
justificou; e aos que justificou, a esses também glorificou, (Rm 8:28-30). 
 
   Pai, o Senhor nos constituiu para servirmos como reino e sacerdotes, e 
reinaremos sobre a terra, (Ap 5:10). Nós somos um povo escolhido, raça 
eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, 
a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para 
a Sua maravilhosa luz. Antes não éramos povo, mas agora somos povo de 
Deus; não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos 
misericórdia, (1Pe 2:9-10). Pai, deixa o Espírito Santo descer sobre nós, para 
que recebamos poder e sermos suas testemunhas em Jerusalém, como em 
toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra, (Atos 1:8). Senhor Jesus, 
toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Ti; e o Senhor prometeu ser 
conosco até o final dos tempos. Por favor, faça com que toda a igreja tenha 
disposição de ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer todos 
os Teus mandamentos, (Mt 28:18-20.) Nós oramos para que o Senhor possa 
apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem 
coisa semelhante, porém santa e sem defeito (Ef 5:27). Pois somos feitura 
Sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão 
preparou para que andássemos nelas, (Ef 2:10). Nós oramos para que cada 
cristão possa amar ao Senhor, nosso Deus, de todo o coração, de toda a 
alma e de todo o entendimento (Mt 22:37-38). Senhor, nós oramos para que 
o Senhor derrame o Seu amor sobre os nossos corações pelo Espírito 
Santo, para assim seu amor ser revelado ao mundo através da igreja, (Rm 
5:5).  
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   Nós oramos pela salvação dos Judeus, para que o Senhor tenha 
misericórdia deles e revele a eles Jesus Cristo o Messias; e lhes dê 
entendimento da Sua salvação. Nós oramos pela paz de Jerusalém, porque 
nós sabemos que esta é a Sua vontade, (Rm 11:25-27; 10:1-4;  Sl 122-6). 
Que Israel possa ser restaurado para ser o Seu povo, para a Sua honra, 
glória e louvor, (Jr 13:11).  
 
   Pai, nós oramos por restauração dos casamentos. A Tua intenção com o 
casamento era de ter uma descendência santa que iria glorificar-te, (Ml 
2:15). 
 
   Nós oramos para que a Igreja declare Tua Palavra com muita coragem. 
Que ela estenda sua mão para curar e operar milagres e maravilhas no 
nome de teu santo servo Jesus, (At 4:29-31). Nós oramos para que o Senhor 
trabalhe no teu corpo e através dele, a igreja, por sinais, maravilhas e muitos 
milagres, e que os dons do Espírito Santo sejam distribuídos de acordo com 
tua vontade, (Hb 2:4). 
 
   Soberano Deus, nós pedimos em Nome de Jesus pela destruição das 
obras do mal. O Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo, (1 João 
3:8). Pai, o seu Filho se fez carne, para que pela Sua morte pudesse destruir 
aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, (Hb 2:14). 
 
 
 
 
Capítulo 7 
 

Oração simples e Oração de Meditação 

 
Sugestões Práticas 
1. Você pode escolher uma destas orações e fazê-la todos os dias da 

semana de 15 a 30 minutos. 
2. Você pode escolher fazer uma oração diferente a cada dia. Tente orar 

apenas uma destas orações durante os próximos 5 dias. 
3. Estas orações são parte das Escrituras ou baseadas nas Escrituras. 
4. Comece o seu tempo de oração ajoelhando/se assentando em algum 

lugar e aquietando o seu coração perante Deus. Faça esta oração em voz 
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alta ou baixinha, se possível, embora algumas pessoas prefiram orar só 
com o coração. Repita esta oração por 30 minutos. Em todo o tempo ore 
com todo o seu coração. Não a repita simplesmente. Isto não é para 
esvaziar sua mente. Peça a Deus para lhe encher do Seu Espírito. 

5. Faça esta oração até que você possa fazê-la de todo o coração. Preste 
atenção em cada palavra, porque cada palavra tem um significado 
específico e cada palavra dá ênfase a alguma coisa. Às vezes, podem 
existir alguns minutos de silêncio. Continue a fazer a oração, de novo e de 
novo. Não mude para outras orações, ore apenas esta oração. 

6. Você pode ensinar esta oração para seus filhos. Encorage-os a fazer 
como você, mas por um tempo mais curto, ex.: 5-10 minutos. 

7. Este tipo de oração leva você a ter mais intimidade com Deus. É como os 
pais da igreja, monges nos mosteiros, muitos dos cristãos primitivos e 
cristãos através dos séculos aprenderam a orar e a ter um profundo 
relacionamento com Deus. 

8. Todas as vezes que você ler a Bíblia, formule uma ou duas “orações 
pequenas” ( oração de uma sentença) de cada capítulo ou porção que 
você tenha lido e ore. 

 
                  Exemplos de orações que você pode usar: 
   Jesus Cristo, Filho de Deus, tenha misericórdia de mim, (Lc 18:38). Então, 
ele clamou: “Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim” (Lc 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!’ 
 
   Deus de Israel, eu oro para que o Senhor me abençoe e alargue as minhas 
fronteiras. Que Sua mão seja comigo e me livres do mal,  asim serei livre de 
dores, (1 Cr 4:10). Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: Oh! Tomara que 
me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me 
preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição! E Deus lhe 
concedeu o que lhe tinha pedido. 
 
   Pai, aperfeiçoe-me com a plenitude de Deus em Cristo Jesus (Cl 2:9-10). 
Porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da Divindade. 
Também, nele, estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e 
potestade.  
 
   Pai, venha o Teu Reino, (Mt 6:9-10). “Portanto, vós orareis assim: 
_Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome; venha o teu 
reino; faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu”. 
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   Meu Senhor e meu Deus, (João 20:28). Respondeu-lhe Tomé: _“Senhor 
meu e Deus meu!” 
 
   Senhor, eu escolho aquietar-me e saber que o Senhor é Deus, (Sl 46:10).  
“Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus; sou exaltado entre as nações, sou 
exaltado na terra.” 
 
   Todas as Tuas palavras são poderosas. Nada é impossível para Ti, (Lc 
1:37). “ Pois nada é impossível para Deus.” 
 
   Senhor, batize-me com o Espírito Santo e com fogo, (Mt 3:11). “Eu vos 
batizo com água, para arrependimento; mas aquele que vem depois de mim 
é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos 
batizará com o Espírito Santo e com fogo.” 
 
   Espírito Santo, Tu és o meu Ajudador, (Rm 8:26-27). “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. 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.”  
 
                Mais algumas orações simples/ de meditação: 
Senhor Jesus, o Senhor é minha razão de viver. 
Senhor Jesus, o Senhor é suficiente. 
Meu Deus, meu tudo. (Francisco de Assis) 
Faça a Sua vontade em mim Senhor, faça a Sua vontade. 
Senhor Jesus, me mude de acordo com Sua vontade. 
Senhor, eu me rendo totalmente ao Senhor. 
Pai, Tu és meu único desejo. 
Pai, se eu não Te for útil, não me deixes viver. (John Wesley) 
Senhor Jesus, Tu és tudo o que eu preciso. 
Senhor, concede que eu possa cohecer-Te. 
Senhor, mostra-me a misericórdia que o Senhor conheces tão bem. (St 
Macarius) 
Deus, vem me ajudar. (St. Macarius) 
Senhor, liberta-me de mim mesmo. 
Senhor, capacita-me para fazer a Sua obra. 
Pai, meu único desejo é glorificar-te. 
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Senhor Jesus, Tu és minha única segurança. 
Senhor Deus, eu quero ser forte no Senhor. 
 
 
 
Capítulo 8 
 

Arrependimento e confissão de pecados 
 
Sugestões Práticas 

1. Divida a sua vida em diferentes blocos, ex: pré-escola, escola primária, 
segundo grau, universidade, casamento, etc. Coloque-se na presença 
de Deus e pergunte a Ele se existe alguma coisa que você ainda 
precisa confessar. 

2. Lembre-se, é o Espírito Santo que convence do pecado. Quando você 
tiver dúvida de alguma coisa que lhe veio à mente, se é pecado ou 
não, é melhor esperar. O Espírito Santo nos convence de pecados 
específicos. 

3. Uma das condições mais importantes para a oração é que a vida do 
crente deve estar limpa. Nós temos de confessar todos os pecados e 
romper com eles. Todas as formas de pecado encobrem as orações. 
Em Sl 66:18 e Is 59:1-2, o Senhor é muito claro a este respeito. 

4. A Bíblia usa a palavra conversão de duas maneiras. Quando uma 
pessoa recebe Jesus Cristo como seu Salvador pessoal pela primeira 
vez, isto é conversão, mas também existe uma conversão contínua. 
Todos os cristãos pecam e têm de continuamente trazer o seu pecado 
até o Senhor e têm de se arrepender e “converter-se”  todas às vezes. 
O significado de conversão/arrependimento é de ‘voltar’, deixar o seu 
pecado e voltar para Deus. A palavra hebraica que nós traduzimos 
como “arrependimento” significa literalmente  “voltar ao compromisso”, 
em outras palavras, voltar ao compromisso que Deus fêz conosco. 

 
 
Princípios e orientações para arrependimento 
 

1. Tenha cuidado com introspecções e buscas contínuas por pecados 
em sua vida. João 16:8 diz: “Quando ele vier, convencerá o mundo do 
pecado, da justiça e do juízo.” Peça ao Espírito Santo para lhe mostrar 
se há alguma coisa em sua vida que O entristece, confesse o pecado 
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específico. Pecado ocorrido entre você e Deus deve ser confessado 
entre você e Deus; mas quando você pecar contra alguém, você deve 
confessar para a pessoa e pedir o seu perdão, além de confessá-lo a 
Deus. 

2. Se você tiver prejudicado alguém, ex: roubando aquela pessoa, ou 
quando existe inimizade entre você e alguém, você deve indenizar. 
Você deve devolver o material roubado ou admitir sua parte no caso 
da inimizade. 

3. Pecado contra um grupo deve ser confessado ao grupo, como 
também a Deus. 

4. Confisão de pecados deve ser feito com muito cuidado ou pode causar 
mais danos. Não é muito sensato confessar a alguém que você 
pensou algo mal dele/dela, porque fazendo isto você pode piorar  a 
situação, em vez de consertar. O propósito da confissão é de curar e 
restaurar e não de causar mais danos. Quando você difama alguém e 
ele/ela descobre isto, você deve confessar; mas se a pessoa não 
sabe, é melhor não o fazê-lo, porque isto pode causar maior dor. 

5. Tiago 5:16 manda-nos confessar nossos pecados uns aos outros. 
Martinho Lutero disse: quando nós confessamos os nossos pecados a 
Deus  recebemos o perdão do pecado, mas quando nós confessamos 
a outro cristão isto também nos traz libertação daquele pecado. 
Algumas pessoas absolutizam esta declaração de Martinho Lutero, o 
que geralmente leva ao extremismo e a uma manipulação legalista da 
confissão auricular. Confissão de pecados juntamente com outros 
cristãos é recomendada, mas nós não devemos fazer disso outra lei. 

6. Quando você tiver confessado seu pecado a Deus, mas não 
experimentou o perdão ou liberação, você pode orar a respeito disso 
com um cristão confiável. No caso de alguns pecados, como pecados 
sexuais, é preferível orar sobre isso com um líder espiritual, por causa 
da confiabilidade e sensibilidade do assunto. 

 
Do que eu tenho de me arrepender? 
Aborrecidos de Deus – Rm 1:30 
Abuso – 2 Tm 3:2 
Adultério – 1 Co 6:9 
Amargura – Ef 4:31 
Ambição mundana – 2 Sm 15:1-4 
Arrogância – Rm 1:30 
Assassinato – Ap 21:8 
Avareza – Cl 3:5 
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Bebedices – Gl 5:21 
Blasfêmia – Ex 22:28, 2 Pe 2:12 
Brigão – 2 Tm  2:24 
Brutalidade – 2 Tm 3:3 
Bruxaria – Gl 5:19-21 
Ciúme – 1 Co 3:3 
Cobiça – Tiago 4:2; Cl 3:5 
Comilança – Pv 23 :20 
Conflitos – Rm  1:29 
Covardia – Ap 21:8 
Criticismo – Rm 14:13 
Decadência – Gl 5:19 
Defraudar – Gn 25:31-33 
Desejo de popularidade – 2 Tm 4:10 
Desejos malígnos – Cl 3:5 
Desobediência – Rm 1:30 
Difamação – 1 Pe 2:1 
Egoísmo – Tiago 3:16 
“Estopim curto” – Tito 1:7 
Falsidade – Pv 16:30 
Fala torpe – Ef 4:29 
Falta de amor – Rm 1:31 
Falta de Oração – Mc 14:37-38 
Falta de perdão – Mt 18:35 
Feitiçaria – Ap 21:8 
Fornicação – Mc 7:21;  Ap 21:8 
Fraude – Mc 7:22 
Homossexualismo – 1 Co 6:9 
Idolatria – 2 Reis 1:16; Gl 5:20 
Imoralidade sexual – Gl 5:19-21 
Impaciência – Nm 21:4 
Impureza – Gl 5:19 
Imprudência – 2 Tm  3:4 
Incredulidade – Hb 3:19 
Infidelidade – Rm 1:31 
Ingratidão – 2 Tm 3:2; Lc 17:17-18 
Inimizades – Gl 5:19-21 
Injustiça – Rm 1:29 
Irreverência – 2 Tm 3:2 
Jactância – Tiago 4:16 
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Jogatinas – Tito 1:7 
Julgamentos – Rm 14:13 
Juramentos – Gn 25:33 
Justiceiro – Fl 3:9 
Maldição – Rm 3:14, Tiago 3:10, Rm 12:14 
Malediência – Rm 1:29 
Malícia – Ef 4:31 
Mentira – Ap 21:8; Cl 3:9 
Mexericos – Rm 1:29 
Mundanismo – Tiago 4:4 
Murmuração – Ex 16:2 
Ódio – 1 João 3:15 
Orgulho – Lc 1:51 
Paixões pecaminosas – Gl 5:24 
Pensamentos maus – Mc 7:21 
Prazeres do mundo – 2 Tm  3:4 
Preguiça – 2 Tm 2:15; 1 Co 9:27 
Profanador de sábados – Is 58:13 
Profanar o sangue de Jesus – Hb 10:29 
Presunção – 2 Tm 3:4 
Raiva – Ef 4:26 
Rebelde – 1 Sm 15:23 
Resistente ao Espírito Santo – Atos 7:51 
Roubo – Ef 4:28 
Traições – 2 Tm 3:4 
Vingança – Rm 12:19 
Violência – Rm 1:29 
 
   O que sempre acontece é que as pessoas confessam o pecado e vivem 
longe dele, mas continuam sem paz em seus corações. Damos a seguir 
algumas razões pelas quais uma pessoa não encontra paz, mesmo depois 
de ter confessado seus pecados: 
 
   Primeiro: Pode ser que você não tenha confessado tudo a respeito do 
problema; que você não esteja disposto a admitir que você seja o único 
culpado ou você não foi totalmente honesto com Deus sobre o seu pecado. 
 
   Segundo: Depois de confessar os seus pecados e pedir a Deus que lhe 
perdoe e lave-lhe  com o sangue de Jesus Cristo, ( 1 João 1:9).  
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Você tem de lembrar que Ele também quer limpar sua consciência de culpa, 
(Hb 10:22). Satanás geralmente nos acusa, com a nosso própria 
consciência,  mesmo depois de Deus ter nos limpado com o sangue de 
Jesus. Por isso, peça a Deus que também lhe lave de todo pensamento  e 
dos pecados de sua mente com o sangue de Jesus Cristo nosso Senhor.  
“…aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o 
coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura” ,(Hb 
10:22). 
 
   Terceiro: Pode ser que você não deseja relamente acabar com este 
pecado em particular. Confesse sua falta de vontade e se necessário peça a 
Deus que lhe dê vontade de acabar com este pecado e fazer a vontade 
d’Ele. 
 
   Quarto: Satanás ainda pode lhe atacar e tentar roubar a paz do seu 
coração. Tiago 4:7 nos dá um bom conselho: “Sujeitai-vos, portanto, a Deus; 
mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.”  Sujeitar-se a Deus significa que 
você também deve remover todas as coisas que causam divisão entre você 
e Deus. Tenha certeza de ter confessado todos os pecados e não fique 
preso em nenhum pecado. Tenha certeza de também pedir a Deus que 
limpe sua consciência de toda culpa. Quando você tiver feito tudo isso, 
resista ao Diabo em o Nome de Jesus Cristo e repreenda-o para que não te 
incomode mais. Não dê lugar para duvidas, se realmente Deus lhe perdoou. 
Resista a todas as dúvidas e falta de fé, com base no fato que Deus é fiel, e 
Ele disse que, se confessarmos os nossos pecados, Ele irá perdoar. 
 
   Quinto: Pode ser que este pecado esteja enraizado em dores emocionais 
do passado. Somente quando estas dores emocionais forem resolvidas, 
quando você confessar a sua reação a estas dores, perdoar e liberar as 
pessoas que causaram estas dores, a cura virá e o poder deste pecado na 
sua vida será quebrado. 
 
   Sexto: Se depois de ter dado todos estes passos, e ainda não sentir paz, 
você não deve ficar dando atenção ao fato de não sentir paz, mas olhe para 
Jesus, e saiba que Ele venceu Satanás na cruz, e que Ele (Jesus) cancelou 
todo o débito de pecado que era contra você e o destruiu, (Cl 2:13-15). Seja  
firme nas promessas de Deus e creia nelas, em vez de crer nos seus 
sentimentos. O perdão é obtido pela confissão do pecado e a paz que você 
experimenta é adicional. Clame pelas promessas de Deus de perdão para 
sua vida. “E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e 
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pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, 
perdoando todos os nossos delitos; tendo cancelado o escrito de dívida, que 
era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, 
removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz; e, despojando os principados 
e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na 
cruz, (Cl 2:13-15). 
 
O que acontece com seus pecados quando você os confessa? 

• Eles são afastados tal como o leste do oeste. “…quanto dista o Oriente 

do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões” (Sl 
103:12). 

• Deus os coloca atrás d’Ele. Tu, porém, amaste a minha alma e a 

livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os 
meus pecados, (Is 38:17). Deus estava em Cristo reconciliando 
consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, 
(2 Co 5:19). A tua indignação, reprimiste-a toda, do furor da tua ira te 
desviaste, (Sl 85:3). 

• Deus perdoa os nossos pecados. Disse Natã: “Também o Senhor te 

perdoou o teu pecado; não morrerás” (2 Sm 12:13). “ Ele é quem 
perdoa todas as tuas iniqüidades; quem sara todas as tuas 
enfermidades.”, (Sl 103:3). Viu João a Jesus, que vinha para ele, e 
disse: “Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!” (João 
1:29). 

• Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. “Tornará a ter 

compaixão de nós; pisará aos pés as nossas iniqüidades e lançará 
todos os nossos pecados nas profundezas do mar” (Mq 7:19). 

• Deus nos limpa do estigma do pecado. “Vinde, pois, e arrazoemos, diz 

o Senhor; ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles 
se tornarão brancos como a neve; ainda que sejam vermelhos como o 
carmesim, se tornarão como a lã.”, (Is 1:18). “E da parte de Jesus 
Cristo, a Fiel Testemunha, o Primogênito dos mortos e o Soberano dos 
reis da terra. Àquele que nos ama, e, pelo seu sangue, nos libertou dos 
nossos pecados.”, (Ap 1:5). 
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• Jesus se tornou pecado por nós. “Aquele que não conheceu pecado, 

ele o fez pecado por nós; para que, nele, fôssemos feitos justiça de 
Deus”, (2 Co 5:21). 

• Jesus nos liberta da escravidão do pecado. Replicou-lhes Jesus: “Em 

verdade, em verdade vos digo: todo o que comete pecado é escravo 
do pecado. O escravo não fica sempre na casa; o filho, sim, para 
sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres”, 
(João 8:34-36). 

• Deus nunca mais se lembra dos nossos pecados. “Eu, eu mesmo, sou 

o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus 
pecados não me lembro”, (Is 43:25). “Pois perdoarei as suas 
iniqüidades e dos seus pecados jamais me lembrarei”, (Jr 31:34). 

• Nós procuraremos os nossos pecados, mas não o encontraremos 

“Naqueles dias e naquele tempo”, diz o SENHOR, “buscar-se-á a 
iniqüidade de Israel, e já não haverá; os pecados de Judá, mas não se 
acharão; porque perdoarei aos remanescentes que eu deixar”, (Jr 
50:20). 

 
 
 
Capítulo 9 
 

Ore através das obras e dos atributos de Deus 

 
Sugestões Práticas 

1. Quando nós nos concentramos no caráter e nas obras de Deus, nós 
obtemos mais conhecimento de Quem é Deus. 

2. Um estudo de meditação no caráter e nas obras de Deus nos leva à 
adoração e temos de Deus. O resultado é louvor e  adoração. 
Geralmente é essa falta de conhecimento de quem é Deus, de como 
Ele é, o que Ele fez, pode fazer e fará no futuro, que leva as 
pessoas a perderem o desejo de orar. Aqueles que realmente 
conhecem Deus O admirarão com tamanho respeito, o qual levará à 
adoração verdadeira de Deus e um desejo de estar em Sua 
presença. 
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3. Conhecer a Deus nos dá fé e fé nos dá encorajamento na oração. 
4. Escolha uma característica de Deus ou foque em uma das palavras 

de Deus durante os próximos 5 dias. 
5. Use os versículos das Escrituras e acrescente os seus próprios se 

você desejar. Leia os versículos e medite neles. Reescreva-os como 
uma oração e ore-as. Faça orações simples de uma sentença. Ex.: 
A Paternidade de Deu. “O Senhor é o meu Deus.” Ore esta oração 
repetidamente por alguns minutos até que você tenha orado com 
seu coração, mente e espírito. Agora você pode continuar: “Tu és 
um Pai Eterno. Tu és um Pai que se preocupa com Seus filhos; eu 
Te adoro como Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, etc.” 

6. Não tenha pressa, mas ore contemplativamente. Pense em um 
atributo particular de Deus. Procure nas escrituras e obtenha mais 
conhecimento do seu significado. Peça a Deus que lhe revele estes 
atributos em um nível mais profundo. 

7. Tente focar em um atributo ou obra de Deus diferente a cada dia, 
mas você talvez queira focar em um único aspecto a semana toda. 

 
   Atributos e obras de Deus 

 
   Os atributos de Deus 
   A invisibilidade de Deus; a acessibilidade de Deus; a compaixão de Deus; 
o sofrimento de Deus; a graça de Deus; a misericórdia de Deus; a eternidade 
e infinidade de Deus; a fidelidade de Deus; a Paternidade de Deus; a 
sabedoria de Deus; a onipotência de Deus; a magnificência de Deus; a 
bondade de deus; o pré-conhecimento de Deus; o amor de Deus; a 
santidade de Deus; a justiça de Deus; a imutabilidade de Deus; a perfeição 
de Deus; a inescrutabilidade e incompreensibilidade de Deus; Deus é um 
Deus ciumento; a imparcialidade de Deus; a soberania de Deus; a 
onisciência de de Deus; a majestade de Deus; o poder de Deus; a provisão 
de Deus; a direção de Deus; Deus é um fogo; a prontidão de Deus; a 
onipresença de Deus. 

 
   As Obras de Deus 
    Deus protege e preserva; Deus responde orações; Deus reconcilia as 
pessoas umas com as outras e dá paz; a ira e vingança de Deus; Deus julga; 
Deus cria; Deus salva/liberta; Deus cura; Deus governa e reina; Deus deu 
Seu Filho; Deus abençoa; Deus ensina; Deus faz o impossível; Deus quebra 
cadeias; Deus re-cria; Deus muda circunstâncias; Deus destrói as obras da 
imoralidade; Deus apoia e encoraja; Deus avisa e disciplina; Deus purifica e 
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santifica; Deus nos enche de poder; Deus perdoa os nossos pecados; Deus 
recompensa; Deus chama; Deus dá dons; Deus amaldiçoa; Deus é um 
guerreiro; Deus nos enche de glória. 

 
   A invisibilidade de Deus 
   Pois aparência nenhuma vistes no dia em que o SENHOR, vosso Deus, 
vos falou em Horebe, no meio do fogo, (Dt 4:15). Ele (o filho) é a imagem do 
Deus invisível, o primogênito de toda a criação, (Cl 1:15). Ao Rei eterno, 
imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. 
Amém, (1 Tm 1:17). 

 
   A acessibilidade de Deus 
   Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele, (Ef 
3:12). Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a 
fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião 
oportuna, (Hb 4:16). Por isso, vos digo: Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e 
achareis; batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe; o que busca 
encontra; e a quem bate, abrir-se-lhe-á, (Lc 11:9-10). 
 
   A graça e a misericórdia de Deus 
   Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, 
(João 1:16). Pois, ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão 
segundo a grandeza das suas misericórdias; porque não aflige, nem 
entristece de bom grado os filhos dos homens, (Lm 3:32-33). “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. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, 
nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. 
Porque, quando sou fraco, então, é que sou forte”, (2 Co 12:9-10). 
 
   A onipotência de Deus 
   Acaso, para o SENHOR há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, 
neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho, (Gn 18:14). Jesus, 
fitando neles o olhar, disse-lhes:”Isto é impossível aos homens, mas para 
Deus tudo é possível,” (Mt 19:26). Porém o Senhor respondeu a Moisés: 
“Ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo, verás se se cumprirá 
ou não a minha palavra,” (Nm 11:23). Respondeu-lhes Jesus: “Errais, não 
conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus,” (Mt 22:29). Por que se 
julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos, (Atos 26:8)? 
 



 48 

   A santidade de Deus 
   ‘Sede santos, porque Eu, o SENHOR vosso Deus, Sou santo,’ (Lv 19:2). 
Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é 
esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma, 
(1 João 1:5).  E clamavam uns para os outros, dizendo: “Santo, santo, santo 
é o Senhor dos Exércitos; toda a terra está cheia da sua glória.” (Is 6:3).  E 
os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, 
estão cheios de olhos, ao redor e por dentro; não têm descanso, nem de dia 
nem de noite, proclamando: “Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-
Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir”, (Ap 4:8). 
 
   A imutabilidade de Deus 
   Deus não é homem, para que minta; nem filho de homem, para que se 
arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, 
não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem; ele abençoou e não o 
posso revogar, (Nm 23:19-20). Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua 
palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração; 
fundaste a terra, e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se 
mantém até hoje; porque ao teu dispor estão todas as coisas, (Sl 119:89-91).  
Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor 
permanecerá, (Pv 19:21). 
 
   A incompreensibilidade de Deus 
   As coisas encobertas pertencem ao SENHOR, nosso Deus, porém as 
reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que 
cumpramos todas as palavras desta lei, (Dt  29:29).  Não sabes, não ouviste 
que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem 
se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, (Is 40:28). “Porque 
os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos 
caminhos, os meus caminhos”, diz o SENHOR, (Is  55:8).  Ó profundidade da 
riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão 
insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis, os seus caminhos! 
“Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu 
conselheiro?”, (Rm 11:33-34). “Pois quem conheceu a mente do Senhor, que 
o possa instruir?”, (1 Co 2:16). 
 
   A imparcialidade de Deus 
   Pois o SENHOR, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos 
senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de 
pessoas, nem aceita suborno, (Dt 10:17). Então, falou Pedro, dizendo: 
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“Reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas; pelo 
contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é 
aceitável”, (Atos 10:34-35).  Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco; 
tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, injustiça, 
nem parcialidade, nem aceita ele suborno, (2 Cr 19:7). Porque para com 
Deus não há acepção de pessoas, (Rm 2:11). 
 
   A ira e a vingança de Deus 
   Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor, (Sl 97:3).  
Pois o nosso “Deus é um fogo consumidor” (Hb 12:29). A ira de Deus se 
revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a 
verdade pela injustiça, (Rm 1:18). Por isso, quem crê no Filho tem a vida 
eterna; o que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, 
mas sobre ele permanece a ira de Deus, (João 3:36).  Os reis da terra, os 
grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre 
se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos 
montes e aos rochedos: “Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que 
se assenta no trono e da ira do Cordeiro! Porque chegou o grande Dia da ira 
deles; e quem é que pode suster-se”, (Ap 6:15-17)? 
 
 
   Deus abençoa 
   Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel 
e dir-lhes-eis: “O SENHOR te abençoe e te guarde; o SENHOR faça 
resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti; o SENHOR sobre ti 
levante o rosto e te dê a paz. Assim, porão o meu nome sobre os filhos de 
Israel, e eu os abençoarei”, (Nm 6:23-27). Jabez invocou o Deus de Israel, 
dizendo: “Oh! Tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que 
seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me 
sobrevenha aflição!” E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido, (1 Cr 
4:10). De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o 
nome. Sê tu uma bênção, (Gn 12:2)! A bênção do SENHOR enriquece, e, 
com ela, ele não traz desgosto, (Pv 10:22). 
 
   Deus re-cria 
   E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já 
passaram; eis que se fizeram novas, (2 Co 5:17)!   Então, aspergirei água 
pura sobre vós, e ficareis purificados; de todas as vossas imundícias e de 
todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei 
dentro de vós espírito novo; tirarei de vós o coração de pedra e vos darei 
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coração de carne, (Ez 36:25-26). Cria em mim, ó Deus, um coração puro e 
renova dentro de mim um espírito inabalável, (Sl 51:10). E não vos 
conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa 
mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade 
de Deus, (Rm 12:2). 
 
 
 
 
Capítulo 10 
 

Ore pela salvação dos perdidos, dos não-alcançados e das 

nações 

 

Sugestões Práticas 
1. Nós encontramos em Mateus  9:37-39, o seguinte mandamento: E, 

então, se dirigiu a seus discípulos: “A seara, na verdade, é grande, 
mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara 
que mande trabalhadores para a sua seara.” 

2. Nós precisamos entender que um dos primeiros mandamentos que 
recebemos como Cristãos, é para orarmos pela salvação do perdido e 
pelas nações. Isto não é meramente uma coisa boa a se fazer: a 
salvação das pessoas e a reconciliação deles com Deus é o coração 
do evangelho. 

3. Você encontrará neste capítulo uma oração compilada de diversos 
versículos bíblicos Você pode acrescentar outros versículos no final, 
conforme o Espírito Santo lhe orientar. 

4. Quando orar, lembre-se que Deus deu as nações a Jesus Cristo e a 
nós como herança, (Sl 2:8 e também Rm 8:17). 

5. O Grande Mandamento “para ir” é composto de dar financeiramente, 
orando por obreiros espirituais e os não-salvos, indo você mesmo, 
testemunhando, usando os seus talentos, dons e treinando para 
alcançar o não-alcançado. Você não pode orar sem pedir também: Pai, 
como o Senhor quer que eu me envolva? 

6. Escreva os nomes de algumas pessoas não-salvas, alguns países e se 
possível, os nomes de alguns grupos não-alcançados pelos quais você 



 51 

pode orar. Ao orar através das Escrituras, você pode incluir os nomes 
destas pessoas e países em suas orações. 

 
a. Nomes de pessoas pelas quais eu quero orar: 

 
 
 
 
 

b. Povos não-alcançados ou religiões pelas quais eu quero orar: 
 
 
 
 
 
 

c. Países pelos quais eu quero orar: 
 
 
 
 
 
 
    
Orações baseadas nas Escrituras 
   Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome; venha o teu 
reino; faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, (Mt 6:10). Como 
co-herdeiros com Cristo Jesus, eu te peço as nações por herança, porque o 
Senhor prometeu as extremidades da terra por nossa possessão, (Sl 2:8; Rm 
8:17).   Sua Palavra nos ensina que as pessoas de todas as nações, tribos, 
povos e línguas, foram comprados pelos sangue de Jesus. Uma grande 
multidão está de pé, diante do Seu trono, usando roupas brancas e 
segurando palmas nas mãos, (Ap 7:9). 
 
   Deus Todo-poderoso, o Senhor amou tanto o mundo, que deu o Seu único 
Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O 
Senhor enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas 
para que o mundo fosse salvo por ele,  (João 3:16-17).  O Senhor nos deu o 
ministério da reconciiação e é por isso que nós como pregadores oramos 
que o Senhor reconcilie o mundo a Si mesmo em Cristo, não imputando aos 
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homens as suas transgressões, (2 Co.5:18-19). Não é da Sua vontade que o 
perverso morra, mas sim que ele se arrependa e se converta dos seus maus 
caminhos e viva, (Ez 18:23). Jesus, Tu és o Cordeiro de Deus, que tira os 
pecados do mundo, (João 1:29). Pai, nós  oramos no Nome de Jesus Cristo 
para que o Espírito Santo convença as nações da culpa pelo pecado, da 
justiça e do juízo, (João 16:8). 
   Como filhos sábios nós desejamos salvar vidas e não dormir durante a 
colheita como o filho que envergonha, (Pv 10:30;5.) Que milhares possam 
clamar como o profeta Isaías: : “Eis-me aqui, envia-me a mim!”, (Is 6:8). Pai, 
a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nós oramos a Ti, que 
és o Dono da seara, que envies trabalhadores para a Tua seara, (Mt 9:37-38; 
João 4:35).  Que Teus filhos possam ir pelo mundo e pregar as boas novas a 
toda a criatura e fazer discípulos de todas as nações, (Mc 16:15) Senhor 
Jesus, toda a autoridade nos céus e na terra foram Lhe dadas, e o Senhor 
prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, (Mt 28:18-20; 
Mc 16:20). 
 
   Senhor, capacita os Teus servos a pregarem a palavra com grande 
coragem, (Atos 4:29). Nós oramos para que o Espírito Santo desça sobre 
nós; e que nós sejamos tuas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, 
Samaria e até os confins da terra, (Atos 1:8). O Senhor nos colocou sobre as 
nações e sobre os reinos, para arrancarmos e derribarmos, para destruirmos 
e arruinarmos; e também para edificarmos e para plantarmos e para 
estabelecermos o Teu Reino, (Jr 1:10).  Que o Senhor, ó Deus, possa 
testificar conosco por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições 
do Espírito Santo, segundo a Sua vontade, (Hb 2:4). 
 
   Senhor, nós oramos para que Tua mensagem se propague, e seja 
glorificada, como era com o Senhor. E oramos para que sejamos livres dos 
homens perversos e maus, (2 Ts 3:1-2).  Nós também oramos que o Senhor 
possa abrir uma porta para nossa mensagem, a fim de falarmos do mistério 
de Cristo ao mundo. Pai, nós oramos para que o Senhor, através do Espírito 
Santo, ajude os missionários e obreiros espirituais a proclamarem o 
Evangelho com intrepidez. Também oramos para que quando eles abrirem 
suas bocas, que o Senhor lhes dê as palavras, para que eles façam 
conhecido o mistério do Evangelho, (Cl 4:3-4; Ef 6:19-20). Como o homem 
que semeou em solo bom, nós oramos que os frutos da nossa semeadura se 
multipliquem a cem, a sessenta e a trinta por um, (Mt 13:23). 
 



 53 

   Pai, seu Filho veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, (Mc 
10:45).  O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam 
demorada; pelo contrário, o Senhor é longânimo para conosco, porque o 
Senhor não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao 
arrependimento, (2 Pe 3:9). O Senhor Jesus  foi traspassado pelas nossas 
transgressões e moído pelas nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a 
paz estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras fomos sarados, (Is 53:5). 
 
   Nós temos confiança em nos aproximarmos de Ti, Senhor, porque 
sabemos que se pedirmos alguma coisa segundo a Tua vontade, o Senhor 
nos ouve. E, se sabemos que nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos 
certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito, (1 João 5:14-15). 
Senhor, nós oramos para que o Senhor dê aos não-salvos um coração novo 
e coloque dentro deles um espírito novo; e  tire deles o coração de pedra e 
lhes de coração de carne, (Ez 36:26). 
 
   As armas que o Senhor nos deu para lutar, não são carnais, e sim 
poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda 
altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo 
pensamento à obediência de Cristo, (2 Co 10:4-5).  A razão pela qual o Filho 
de Deus se manifestou foi para destruir as obras do diabo, (1 João 3:8).  Por 
sua morte, Jesus, o Senhor destruiu aquele que tem o poder da morte a 
saber, o diabo e livrou todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à 
escravidão por toda a vida, (Hb 2:14-15). 
 
   Pai, Filho e Espírito Santo, somente o Senhor pode dar vida, ninguém mais 
o pode fazê-lo, (João 5:21).  Nós oramos para que o Senhor traga vida às 
nações e, como Paulo orou para que o Senhor salve os Judeus, nós também 
oramos para que o Senhor salve a nossa nação, (Rm 10:1). 
 
   Pai, obrigado, porque o Senhor exaltou sobremaneira  Seu Filho, Jesus 
Cristo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome 
de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda 
língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai, (Fp 2:9-
11). 
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Capítulo 11 
 
 

As orações de Jesus 

 
Sugestões Práticas 

1. Leia cada uma das orações algumas vezes. 
2. O próximo passo é ler cuidadosamente cada sentença em oração e 

depois faça a oração em suas próprias palavras. Ex.: A oração do  “Pai 
Nosso” – Pai, venha o Teu Reino no meu coração. Acima de tudo eu 
quero seguir o Reino de Deus. Que o Seu Reino venha plenamente na 
nossa congregação, na igreja e no nosso país. Que os líderes 
espirituais possam entender claramente o que significa ter a mente do 
reino na pregação, na vida e planejamento. Pai, venha o Teu Reino 
sobre os não-alcançados e não-salvos, entre as pessoas da minha rua, 
(condomínio, etc.) e entre os grupos não-alcançados do mundo. Que o 
Teu Reino venha entre os pobres e destituídos. Ajude- nos a alcançar 
de maneira prática aqueles que estão em necessidades,  para trazer-
lhes  o seu reino de paz, libertação, cura e esperança;  assim eles o 
experimentarão pessoalmente e tornar-se-ão parte do Teu reino. 
Amém. 

3. Faça estas orações para mudar o seu próprio coração. Ore também 
pela igreja, comunidade e pelo mundo. 

4. Se for possível, leia os comentários Bíblicos desta oração para 
entendê-la melhor. 

5. Se for possível, leia estas orações em traduções diferentes da Bíblia. 
 

   Mateus 6:9-15 
   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!  
14 “Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai 
celeste vos perdoará; 15 se, porém, não perdoardes aos homens [as suas 
ofensas], tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas.”   
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   João 17:1-26 
   “1 Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: “Pai, 
é chegada a hora; glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, 2 

assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele 
conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. 3 E a vida eterna é esta: que 
te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem 
enviaste. 4 Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste 
para fazer; 5e, agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu 
tive junto de ti, antes que houvesse mundo.  6 Manifestei o teu nome aos 
homens que me deste do mundo. Eram teus, tu mos confiaste, e eles têm 
guardado a tua palavra. 7 Agora, eles reconhecem que todas as coisas que 
me tens dado provêm de ti; 8 porque eu lhes tenho transmitido as palavras 
que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí 
de ti, e creram que tu me enviaste. 9 É por eles que eu rogo; não rogo pelo 
mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus; 10 ora, todas as 
minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas; e, neles, eu sou 
glorificado. 11Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao 
passo que eu vou para junto de ti. Pai santo, guarda-os em teu nome, que 
me deste, para que eles sejam um, assim como nós. 12 Quando eu estava 
com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum 
deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a 
Escritura. 13 Mas, agora, vou para junto de ti e isto falo no mundo para que 
eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. 14 Eu lhes tenho dado a 
tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como 
também eu não sou. 15 Não peço que os tires do mundo, e sim que os 
guardes do mal. 16 Eles não são do mundo, como também eu não sou. 17 

Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade. 18 Assim como tu me 
enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. 19 E a favor deles eu me 
santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na 
verdade. 20 Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que 
vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra; 21 a fim de que todos 
sejam um; e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em 
nós; para que o mundo creia que tu me enviaste. 22 Eu lhes tenho transmitido 
a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos; 23 eu 
neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que 
o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a 
mim. 24 Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo 
os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque 
me amaste antes da fundação do mundo. 25  Pai justo, o mundo não te 
conheceu; eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu 
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me enviaste. 26 Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a 
fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja.” 
 
 
Capítulo 12 
 

Ore os Nomes de Deus 

 

Sugestões Práticas 
1. Existem várias maneiras de você orar os Nomes de Deus: 

• No primeiro dia você pode ler os Nomes de Deus. 
• No segundo dia você pode ler os Nomes de Deus e focar em um ou 

dois deles o restante do tempo. 
• No terceiro, você pode ler os Nomes de Deus até que um nome 

específico “fale” a seu espírito. Permaneça com este Nome até que seu 
coração fique satisfeito. 

• Leia os Nomes de Deus e use estes Nomes em suas orações para 
melhorar suas orações. (Para exemplos, olhe na lista dos Nomes de 
Deus) 

2. Use os Nomes de Deus como: 
• Clamor a Deus 
• Confissão de quem Ele é 
• Uma oração 
• Adoração 
• Confissão e reconhecimento de quem Ele é 
• Uma proclamação espiritual e declaração de sua fé n’Ele. 

 
   Para orar no Nome de Jesus: 
   O Nome de Jesus é de máxima importância em Oração/intercessão. Sem 
ele nós não podemos fazer nada e na verdade, nós não temos nem o direito 
de ir a Deus e pedir alguma coisa em oração. Orar no Nome de Jesus é a 
chave para todo poder e promessas de Deus. Jesus nos diz claramente que 
nós deveríamos orar em Seu Nome. E tudo quanto pedirdes em Meu Nome, 
isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes 
alguma coisa em meu nome, eu o farei, (João 14:13-14).  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 (João 
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15:16).  Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade, em verdade vos 
digo: se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vo-la concederá em meu nome. 
Até agora nada tendes pedido em meu nome; pedi e recebereis, para que a 
vossa alegria seja completa,  (João 16:23-24). Naquele dia, pedireis em meu 
nome; e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, (João 16:26). 
 
   No tempo em que a Bíblia estava sendo escrito, o nome de uma pessoa 
indicava a sua personalidade; quem era a pessoa, seu caráter e o que você 
poderia esperar dela. Existem muitos nomes na Bíblia descrevendo o Pai, o 
Filho e o Espírito Santo. 
 

Pois orar no Nome de Jesus é ir a Deus, o Pai, com base nos méritos de 
Jesus Cristo. Jesus alcançou a vitória para nós na Cruz. Ele morreu em 
nosso lugar para nos limpar do pecado e tornou possível que nós 
ganhássemos a vitória sobre o pecado. Por nós, Ele derrotou Satanás na 
Cruz e alcançou a vitória sobre o mal. Pelo Nome de Jesus nós temos 
acesso ao Trono de Deus, mas sem o Nome de Jesus nós não temos este 
acesso, e não é possível receber nada de Deus em oração. 

Geralmente as pessoas confiam em sua própria maturidade espiritual, sua 
firmeza, seu método de oração e em fórmulas de oração, ou no fato de Deus 
ter respondido suas orações no passado. Somente o que Cristo fez por nós 
na cruz, abre o caminho para o coração do Pai e é por isso que temos que 
orar em nome de Jesus.  
Em 2 Co 1:20, nós lemos: Porque quantas são as promessas de Deus, 
tantas têm nele o “Sim”; porquanto também por ele é o “Amém” para glória 
de Deus, por nosso intermédio. Para o cumprimento destas promessas nós 
devemos clamar no Nome de Jesus.  
 
   Como eu devo usar o Nome de Jesus? Medite nos nomes abaixo e ore-os 
como ‘promessas’ no seu tempo de oração, peça a Deus com base no Nome 
de Jesus. “Use” o Nome do Senhor Jesus da mesma maneira que você 
usaria qualquer outra promessa de Deus nas Escrituras. 
 
   Wesley Deuwel chama nossa atenção aos seguintes aspectos em 
consideracão ao uso do Nome de Jesus: 

� Lembre-se o que os Seus Nomes representam. 
� Regozige-se em Seu Nome precioso. 
� Expresse seu amor por Ele, usando o Seu Nome. 
� Acredite no Seu Nome. 
� Ore suas petições em Seu Nome. 
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� Use a autoridade do Seu Nome. 
� Repreenda Satanás no Seu Nome. 
� Santifique suas orações em Seu Nome. 
� Receba a cooperação de Jesus usando o Seu Nome. 
� Use o Nome de Jesus como refúgio e fortaleza. 

 
   Weslwy Deuwel diz que orar no Nome de Jesus significa, entre outras 
coisas: 

� Tornar-se  cada vez mais ajustado com a natureza de Cristo 
� Pedir qualquer coisa para a glória do Pai 
� Usar  o Seu Nome como referência diante do trono da graça 
� Orar por nossas necessidades com base na vitória de Jesus na 

cruz e na reconciliaçnao que nos alcançou 
� Orar com toda a autoridade inerente no Nome de Jesus 
� Confrontar cada problema, desafio, emergência ou necessidade 

no Nome de Jesus. Não existe necessidade, emergência ou 
problema no qual a pessoa de Jesus não mande provisão. Ore os 
Nomes de Deus como aas promessas na Palavra. 

 
   Exemplo desta oração: Aba Pai, eu confesso que o Senhor é O Deus 
Supremo, um Deus de Misericórdia e Graça, um Alto Refúgio para todos os 
Seus filhos e a Fonte de toda Firmeza e Encorajamento. O Senhor é o meu 
Pai e o Senhor tem compaixão por mim. O Senhor é o Único que faz 
Maravilhas, porque o Senhor é o Deus Vivo. 
 
            Os Nomes de Deus, o Pai: 
Aba Pai 
Abrigo do Calor 
Adonai ( Deus ou Soberano) 
Alto Refúgio 
Criador dos Céus 
Deus de amor e Paz 
Deus, A Fonte de Esperança 
Deus de Conforto 
Deus de Eternidade 
Deus de Misericórdia e Graça 
Deus de Verdade 
Deus que Julga a todos 
Deus Vivo 
Ele que dá Seu Rei grandes Vitórias 
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Ele que é Exaltado nas Alturas 
Ele que purifica a prata 
Ele que vive para sempre (Ancião de Dias) 
El Gibor (Deus Poderoso “Campeão”) 
Eloim ( O que revela a si mesmo como Eu Sou) 
El Rôi (O Deus que vê) 
El Shadai ( O Todo-suficiente, o Único que satisfaz) 
Fonte de toda Firmeza e Encorajamento 
Governante Nobre 
Jeová 
Jeová( O Único Todo-sufucuente,  O Eterno) 
Jeová-Eloim (O Criador Eterno) 
Jeová-Jiré (O Senhor Proverá) 
Jeová-Makkeh (O Senhor vencerá) 
Jeová-Mekaddishkem (O Senhor nosso Santificador) 
Jeová-Roí (O Senhor é meu Pastor) 
Jeová-Ropheka (O Senhor seu Curador) 
Jeová-Shalom (O Senhor nossa Paz) 
Jeová-Shamá ( O Senhor está lá, O sempre Presente) 
Jeová-Tsebaoth ( O Senhor que recebe) 
Jeová-Tsidkenu (O Senhor nossa Justiça) 
Jeová-Nissi (O Senhor minha Bandeira) 
Meu Amado 
Meu Protetor 
Meu Socorro e meu Deus 
Meu Socorro nas Necessidades 
Minha Fortaleza 
Minha Força 
O Onipotente 
O que faz Maravilhas 
Pai de Compaixão 
Pai de toda Glória 
Refúgio dos Pobres 
Rei de toda a Terra 
Rei dos Reis 
Rocha de Refúgio 
Senhor da minha Vida 
Senhor dos Governantes 
Senhor meu refúgio 
Senhor minha Espada 
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Todo poderoso Deus 
Uma Parede de Fogo 
Uma Torre Forte 
Um Fogo Consumidor 
 
 
        Nomes do Deus Filho: 
A Brilhante Estrela da Manhã 
A Cabeça de todas as coisas 
A Cabeça do Corpo 
A Glória de Deus 
Amigo dos pecadore e dos coletores de impostos 
Alfa e o Ômega 
A Pedra de Esquina Escolhida 
A Porta das Ovelhas 
Apóstolo e Sacerdote 
Autor e Consumador da nossa Fé 
Bom Professor 
Capitão da Guarda do Senhor 
Carpinteiro 
Conselheiro Maravilhoso 
Cordeiro no centro do Trono 
Cordeiro que foi morto 
Cordeiro sem Defeito 
Cristo em todos 
Cristo Jesus 
Cristo o Poder de Deus 
Cristo o Senhor 
Deus 
Deus de Israel 
Deus Pastor do Seu Rebanho 
Deus Poderoso 
Deus revelado na carne 
Dono da Casa 
Ele que vem 
Emanuel (Deus conosco) 
Eterno, Invisível, Deus Único 
Eu Sou 
Fiel e Testemunha Verdadeira 
Filho de Deus 
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Filho do Homem 
Filho Único de Deus 
Fonte de Salvação Eterna 
Fundação 
Fundador da Nossa Fé 
Garantia de um Compromisso melhor 
Herdeiro de todas as coisas 
Homem de Dores 
Imagem de Deus 
Intercessor 
Jesus 
Jesus Cristo o Único Justo 
Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre 
Jesus de Nazaré 
Juiz dos vivos e mortos 
Justo Juiz 
Leão da Tribo de Judá 
Líder da Vida 
Líder e Salvador 
Luz do Mundo 
Mediador de um Compromisso novo e melhor 
Messias 
Mestre 
Nossa Esperança da Glória 
Nosso Advogado 
O Amém 
O Anjo de Deus 
O Curador 
O Exército do Senhor 
O Guardião de nossa Vida 
O Noivo 
O Pão da Vida 
O Princípio e o Fim 
O Único pelo qual Deus criiou 
O Único que foi moído 
O Único que Reinará 
O Único Ungido 
Pai Eterno 
Palavra de Deus 
Palavra de Vida 
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Para sempre Sumo Sacerdote 
Pedra de Esquina Preciosa 
Pedra de Tropeço 
Pedra que foi rejeitada 
Poder de Deus 
Primeiro e o Último 
Primogênito entre os mortos 
Profeta 
Professor 
Rabi 
Raiz de Davi 
Rei das Nações 
Rei dos Reis 
Remidor de Pecados 
Resgate 
Ressurreição e a Vida 
Rocha Espiritual 
Sabedoria de Deus 
Sacerdote para sempre 
Salvador do Mundo 
Semente de Mulher 
Senhor de todos 
Senhor dos mortos e vivos 
Servo 
Servo do Santuário 
Sustentador de todas as coisas 
Último Adão 
Único Santo de Deus 
Vida Eterna 
Vinho Verdadeiro 
 
 
          Nomes de Deus, o Espírito Santo: 
A Garantia das Promessas de Deus 
Água em Terra Seca 
A Mão de Deus 
Conforto/Mediador 
Deus/Senhor 
Fogo 
Intercessor 



 63 

Mediador que veio do Pai 
Nosso Socorro 
O Dedo de Deus 
O Dom de Deus  
O Eterno e Onipresente Espírito 
O Espírito de Adoção 
O Espírito de Adoração 
O Espírito de Amor 
O Espírito de Conselho e Entendimento 
O Espírito d’Ele que Ressuscitou Jesus dos Mortos 
O Espírito de Deus 
O Espírito de Domínio-Próprio 
O Espírito de Entendimento 
O Espírito de Fé 
O Espírito de Força 
O Espírito de Graça 
O Espírito de Jesus Cristo 
O Espírito de Liberdade 
O Espírito de Misericórdia e Súplicas 
O Espírito de Sabedoria 
O Espírito de Sabedoria e Revelação, Conhecimento de Deus 
O Espírito de Sabedoria e Temor do Senhor 
O Espírito de Santidade 
O Espírito de Verdade 
O Espírito do Pai 
O Espírito Onipotente 
O Espeirito Onisciente 
O Espírito que dá descanso 
O Espírito que dá Vida 
O Espírito que dá Nova Vida 
O Espírito que Deus Prometeu 
O Espírito que foi derramado em abundância 
O Espírito que pairou sobre as Águas 
O Espírito que Sela 
O Fôlego da Vida 
Os Olhos de Deus 
Os Sete Espíritos de Deus 
O Ungido 
Poder do alto  
Rios de Águas Vivas 
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Seu Espírito Bom 
Seu Espírito Novo 
Testemunha 
 
 
Capítulo 13 
 

Ore a vontade de Deus para sua vida 

 
Sugestões Práticas 
1. Existem algumas coisas importantes que você deve observar quando ora 
pela vontade de Deus na sua vida: 

a. Tenha certeza que não esxitem pecados inconfessados na sua vida. 
Peça ao Espírito Santo que lhe mostre qualquer coisa que o esteja 
entristecendo. 

b. O mais importante de tudo é a obediência. Faça tudo o que o Senhor 
lhe mostrar. Obedeça imediatamente. 

c. Se você não estiver disposto ou não está totalmente decidido a fazer o 
que Ele te pedir, não peça que Ele faça a Sua vontade em sua vida. 

2. Nós temos que entender claramente por que estamos aqui na terra. Nós 
não estamos aqui nesta terra por nós mesmos. Nós estamos aqui para 
glorificar a Deus e fazer a Sua vontade. Não estamos aqui para o nosso 
próprio sucesso e bem-estar. As escrituras afirmam claramente que 
primeiro nós temos que seguir Seu reino. 
 
O Que orar 

1. Peça a Deus que te revele o Seu caráter: para um entendimento 
mais profundo do Seu caráter, obra e o que Ele sente sobre você. 
Conhecimento sobre Deus não é o sufuciente, nós precisamos ter 
um relacionamento pessoal com Ele. Ef 1:16-17: “ não cesso de dar 
graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para 
que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos 
conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno 
conhecimento dele”. 

2. Ore para que você seja cheio do Espírito de Deus todos os dias. Is 
11:2: “ Repousará sobre ele o Espírito do Senhor , o Espírito de 
sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, 
o Espírito de conhecimento e de temor do SENHOR”. Ef 5:18: “ E 
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não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-
vos do Espírito”. 

3. Ore para que a unção do Espírito Santo capacite-o para cumprir seu 
chamado como um Cristão;  você precisa de unção do Espírito Santo 
para servir no reino de Deus. Lc 4:18-19: “O Espírito do Senhor está 
sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres; enviou-
me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos 
cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano 
aceitável do Senhor. 

4. Peça ao Senhor para lhe mostrar  Seus sonhos para sua vida, e 
então viva estes sonhos. Peça que o Senhor lhe mostre seu 
chamado e vocação. Sl 139:16-17: " Os teus olhos me viram a 
substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus 
dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles 
havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus 
pensamentos! E como é grande a soma deles!” 

5. Ore pelo seu casamento e vida familiar, para que Deus seja 
glorificado através de sua condeuta e para que você mostre 
misericórdia e graça para com seu cônjuge e filhos. Ore para que a 
mente de Cristo esteja neles. Ef 5:21-28; 6:4:“ sujeitando-vos uns 
aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu 
próprio marido, como ao Senhor; porque o marido é o cabeça da 
mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este 
mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a 
Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu 
marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a 
igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse 
…assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao 
próprio corpo. … E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas 
criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor.” 

6. Ore para que você tenha sede e fome da Palavra, de conhecimento, 
entendimento e para que o Espírito Santo lhe capacite a entender a 
Palavra. Dt 8:3: “ Ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te 
sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o 
conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o 
homem, mas de tudo o que procede da boca do SENHOR viverá o 
homem.” 

7. Peça a Deus que te revele Suas prioridades para sua vida e para te 
dar sabedoria e poder para viver de acordo com elas. Mt 6:33: “ 
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Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas 
estas coisas vos serão acrescentadas.” 

8. Peça ao Espírito Santo que te capacite para resistir às tentações e 
viver uma vida santa. Peça ao Espírito Santo que te revele qualquer 
forma de pecado em sua vida – confesse-os e viva longe deles. 1 
Co.10:13: “Não vos sobreveio tentação que não fosse humana; mas 
Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas 
forças; pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá 
livramento, de sorte que a possais suportar.” 

9. Peça ao Senhor que livre você  do mal, e lhe poupe de dores e lhe 
ajude,  para que você não cause dor na vida das pessoas. Ore para 
que Deus não permita que amargura e falta de perdão tenham lugar 
na sua vida. 1 Cr 4:10 “Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: Oh! 
Tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja 
comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me 
sobrevenha aflição! E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido.” 

10.  Ore por sua saúde, por um estilo de vida saudável e por hábitos 
alimentares bons. 

11.  Ore para que você possa viver esperando no senhor. Peça ao 
Senhor que lhe ajude a esperar n’Ele, e não se mexa antes de saber 
o que ele quer que você faça por Ele, ou antes que Ele se mova.  Sl 
37:7 “Descansa no Senhor e espera nele;… Sl 130:6 A minha alma 
anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, 
mais do que os guardas pelo romper da manhã.” 

12.  Ore para que você possa crescer em amor, em graça para com os 
outros, em santidade; ore para morrer para si mesmo, para um 
rendimento profundo para com Deus e uma intimidade profunda com 
Deus. Cl 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.” 

13. Ore para que você viva completamente debaixo do controle do 
Espírito Santo, que você viva da Palavra e tudo o que você pensa 
será baseado nas Escrituras. 2 Tm 3:16-17: “Toda a Escritura é 
inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a 
correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de 
Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra”. 

14.  Ore para que você possa perseverar a despeito de qualquer 
circunstância, oposição, perseguição, falha ou rejeição.  
Cl 1:11: “sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da 
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sua glória, em toda a perseverança e longanimidade.”  Hb 3:14:  
“Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, 
guardarmos firme, até ao fim, a confiança que, desde o princípio, 
tivemos.” 

15.  Ore para edificar sua vida nos fundamentos da verdade e justiça. 
Aprenda a amar, a ter graça e misericórdia para com as outras 
pessoas. Sl 89:4: “Para sempre estabelecerei a tua posteridade e 
firmarei o teu trono de geração em geração.” 

16.  Ore para que seu maior desejo seja o de conhecer a Jesus. Peça ao 
Pai para mudá-lo através do Espírito Santo e a tornar- se cada vez 
mais parecida com Jesus, até que Seu caráter e obras tornem-se 
evidentes em sua vida. Fp 3:7-10: “Mas o que, para mim, era lucro, 
isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero 
tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de 
Cristo Jesus, meu Senhor; por amor do qual perdi todas as coisas e 
as considero como refugo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, 
não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é 
mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na 
fé; para conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão 
dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte.” 

17.  Ore para que Deus lhe abençoe para que você possa ser uma 
benção para os outros e para as nações do mundo.  
Gn 12:2: “de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te 
engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção!” 

18.  Ore para que o Senhor lhe abençoe e faça de você um dizimista 
alegre. Para que você seja fiel para servir a Deus com seus dízimos 
e ofertas. Ml 3:10: “Trazei todos os dízimos à casa do Tesouro, para 
que haja mantimento na minha casa; e provai-me nisto, diz o Senhor 
dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar 
sobre vós bênção sem medida.” 

19.  Para que você esteja satisfeito com o que Deus tem te dado. 
1 Tm 6:8: “Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos 
contentes.” 

 
      Uma oração 
   Pai, eu oro para que o Senhor seja misericordioso e para que eu 
encontre em Ti favor, para crescer forte no Espírito Santo, (Lc 1:80;2:40). 
Que eu possa crescer na sabedoria de Deus e em autoridade espiritual, e 
que a Sua graça seja sobre mim, (Lc 2:40). E que eu possa crescer em 
sabedoria e em favor com Deus e com os homens, para que eu seja capaz 
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de fazer a Tua obra, (Lc 2:40;2:52). Me ajude a ser uma testemunha 
corajosa, (Atos 1:8). Em o Nome de Jesus. Amém. 
 
 
Capítulo 14 
 

Ore pelo poder, plenitude, unção, dons e obra do Espírito 

Santo  

 
Sugestões Práticas 

1. As igrejas e os crentes não podem viver em vitória sem o poder do 
Espírito Santo, nem fazer o trabalho que Deus nos deu para fazer.  
Jesus pretendia que o Espírito Santo fosse nosso Consolador e o 
Ajudador, que vivesse em cada Cristão, para nos ajudar, nos fortalecer 
e nos guiar. 

2. Nós recebemos o Espírito Santo pela fé e pedindo ao Pai que, através 
da Pessoa do Espírito Santo, trabalhe em nossas vidas, (Lc 11:13 e Gl 
3:14). Se eu sou um Cristão, o Espírito Santo vive em mim. As 
Escrituras falam disto como dons do Espírito Santo, a morada do 
Espírito Santo, para receber  o Espírito Santo, de nascer de novo pelo 
Espírito Santo. O Espírito Santo é uma Pessoa, a Terceira Pessoas da 
Santa Trindade e não está em primeiro lugar em influência e poder, 
embora Ele tenha  poder e influencia as pessoas. 

3. A plenitude do Espírito Santo (ser cheio do Espírito Santo) está acima 
da morada do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo é uma ação 
diária e contínua e não uma ocorrência, (Ef 5:18). Todos os cristãos 
podem e deveriam ser cheios do Espírito Santo. Nem todas as pessoas 
são cheias do Espírito Santo da mesma maneira. 

4. A unção do Espírito Santo é o equipamento especial de cada crente, 
seja por um trabalho em particular ou o serviço que ele/ela deve fazer. 
Ore pela unção do Espírito Santo, para ser equipado por Deus com o 
Espírito Santo, para fazer o trabalho e para viver de acordo com o seu 
chamado. 

5. Nem todos recebem os mesmo dons. Ore e peça a Deus para que lhe 
mostre  claramente quais são os dons que o Espírito Santo tem lhe  
dado; para desenvolvê-los e usá-los e para servir ao Corpo de Cristo 
com eles. 
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6. Nós recebemos o poder e o enchimento do Espírito Santo orando e 
clamando a Deus por ele. Lc 11:13  nos ensina: “Ora, se vós, que sois 
maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai 
celestial dará o Espírito Santo àqueles que lho pedirem?” 

• Não existe nem uma referência sequer do Espírito Santo no 
Velho Testamento onde o enchimento do Espírito Santo não 
esteja ligado a testemunhar sobre o serviço de Deus – 
R.A.Torrey 

• Todos os cristãos têm o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não 
tem todos os cristãos – A.W.Tozer 

• Nós não podemos usar o Espírito Santo. O Espírito Santo é que 
nos usa. – Warren Wiersbe 

 
   Porções das Escrituras para oração: 
   Disse mais o Senhor a Moisés: “Eis que chamei pelo nome a Bezalel, 
filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, 
de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo artifício, para 
elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para 
lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte 
de lavores”, (Ex 31:1-5). 
 
   “Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de 
entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de 
conhecimento e de temor do SENHOR, (Is 11:2). 
O Espírito do SENHOR Deus está sobre mim, porque o SENHOR me 
ungiu para pregar boas-novas aos quebrantados, enviou-me a curar os 
quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em 
liberdade os algemados; para apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia 
da vingança do nosso Deus; a consolar todos os que choram e a pôr 
sobre os que em Sião estão de luto uma coroa, em vez de cinzas, (Is 
61:1-3)” 

 
 Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel: “Não por força nem por poder, 

mas pelo meu Espírito’, diz o Senhor dos Exércitos”,  (Zc 4:6). 
 

   “Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo”,  (Mt 3:11). 
 
   “Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, 
quanto mais o Pai celestial dará o Espírito Santo àqueles que lho pedirem?”, 
(Lc 11:13). 
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   “Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz 
a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com 
respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele cressem”, (João 
7:37-39). 
 
   “E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja 
para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode 
receber, porque não o vê, nem o conhece; vós o conheceis, porque ele 
habita convosco e estará em vós”, (João 14:16-17). 
 
   “Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, 
esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos 
tenho dito”, (João 14:26). 
 
   “Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a 
verdade; porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e 
vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de 
receber do que é meu e vo-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu; 
por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vo-lo há de 
anunciar”, (João 16:13-15).  
 
   “Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis 
minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria 
e até aos confins da terra.” (Atos 1:8)  
 
   “E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu 
Espírito sobre toda a carne; vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos 
jovens terão visões, e sonharão vossos velhos; até sobre os meus servos e 
sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e 
profetizarão”, (Atos 2:17-18). 
 
  “Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em 
nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado”, (Rm 5:5). 
 
   “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. 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”, (Rm 8:26-27). 
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   “Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada: se 
profecia, seja segundo a proporção da fé; se ministério, dediquemo-nos ao 
ministério; ou o que ensina esmere-se no fazê-lo; ou o que exorta faça-o com 
dedicação; o que contribui, com liberalidade; o que preside, com diligência; 
quem exerce misericórdia, com alegria”, (Rm 12:6-8). 
 
   “A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 
Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há 
diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas 
realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A 
manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim 
proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da 
sabedoria; e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento; 
a outro, no mesmo Espírito, a fé; e a outro, no mesmo Espírito, dons de 
curar; a outro, operações de milagres; a outro, profecia; a outro, 
discernimento de espíritos; a um, variedade de línguas; e a outro, 
capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas 
estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um, individualmente”, 
(1 Co 12:1,4-11). 
 
   “Acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que 
está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós 
mesmos?  Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus 
no vosso corpo”, (1 Co 6:19-20). 
 
   “…a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido”,  
(Gl 3:14). 
 
   “Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, 
bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há 
lei. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito”, (Gl 5:22-23,25). 
 
   “Enchei-vos do Espírito”, (Ef 5:18). 
 
   “Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a 
palavra de Deus; com toda oração e súplica, orando em todo tempo no 
Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os 
santos”, (Ef 6:17-18). 
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   “Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de 
amor e de moderação”, (2 Tm 1:7). 
 
   “Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e 
vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua 
vontade,” (Hb 2:4). 
 
   “E vós possuís unção que vem do Santo e todos tendes conhecimento. 
Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não 
tendes necessidade de que alguém vos ensine; mas, como a sua unção vos 
ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, 
permanecei nele, como também ela vos ensinou”, (1 João 2:20,27). 
 
 
 
Capítulo 15 
 

A disciplina do silêncio 

 
Sugestões Práticas 
 

1. Discipline-se a si mesmo a ficar em silêncio por 15-30 minutos. Aquiete 
seu coração e sua mente. Fique quieto e sente-se quieto perante Deus. 
Deixe que Deus encha todo o seu ser. 

2. Tenha em mãos um caderno de anotações, porque acontece que 
algumas vezes ficamos pensando em coisas que precisamos fazer 
mais tarde; aí você pode anotar para que você não esqueça. Logo 
você irá parar de ficar pensando nestas “coisas urgentes” que precisam 
de sua atenção e sua mente irá se aquietar. 

3. Entregue todos os seus desejos, medos e fardos a Deus, uma a um, 
até que seu coração se aquiete e se despreocupe perante o Senhor. 
Gaste alguns minutos nisso. 

4. O propósito deste tempo em silêncio não é de escrever, de ler a Bíblia 
ou ouvir músicas. Apena sente-se quieto com o Senhor. Não é 
primordial tentar ficar ouvindo se Deus está falando alguma coisa com 
você. Se, todavia você sentir que Ele está lhe falando algo, anote o que 
você está sentindo Ele lhe falar e volte a ficar quieto. Este silêncio é 
somente para se sentar quieto na presença de Deus. 
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5. Depois do período de silêncio você pode pegar o seu diário e escrever 
sua experiiencia, emoções, frustrações e pensamentos deste tempo. 
Você verá no decorrer da semana como seus pensamentos e emoções 
crescem e mudam. 

6. Você ficará quieto neste tempo de silêncio o que geralmente quebra a 
influência do estresse de sua vida. Isto lhe permitirá refletir nas coisas 
que te mantêm ocupado, e é também um bom tempo de se fazer a 
seguinte pergunta: Qual foi o efeito do silêncio na minha vida? Depois 
de experimentar o poder do silêncio, o que devo mudar na minha vida? 

 
   Um estudo pequeno na disciplina do silêncio 
   Há tempo para todas as coisas …  tempo de estar calado e tempo de falar, 
(Ec 3:7). No nosso mundo moderno com todo o seu barulho, os discípulos do 
Senhor Jesus têm que re-descobrir a disciplina do silêncio. Sem um tempo 
de silêncio regular e prolongado onde possamos nos  assentar  e 
esperarmos no Senhor  permitindo que o silêncio trabalhe em nós, nós não 
seremos capazes de permanecer firmes contra a enchente de palavras que 
nos submergem, as opiniões das pessoas, o poder do mundo e os ataques 
do mal. 
 
   O silêncio é necessário para calar todas as outras vozes, para assim 
podermos ouvir a voz de Deus. Nós ouvimos muitas vozes ao longo do dia: 
jornais, revistas, TV, rádio, quadro de anúncios, posters, e-mails, a internet; 
as vozes das opiniões das pessoas, das autoridades, pregadores, livros que 
lemos, nossa própria ambição e sonhos, desejos e paixões. Existem vozes 
do passado: a voz do meu pai ressoando nos meus ouvidos quando eu 
quero fazer alguma coisa errada, a repreensão de uma professora, o 
exemplo de um amigo. Existem as vozes da cultura, das tradições, da 
comunidade onde vivemos, a qual deseja decidir a maneira que devemos 
viver. No silêncio nós aprendemos a conhecer a voz do Pastor. Jesus disse: 
Minhas ovelhas conhecem a minha voz. Quantos de nós conhecemos Sua 
voz? Será que podemos distinguí-la das outras vozes do mundo? 
 
   O silêncio pode ser assustador. É no silêncio que eu fico só, eu e Deus. No 
silêncio eu sou confrontado com meus vazios, insignificância e infinidade…  
e com Deus. 
 
   No silêncio, Deus pode escolher falar ou não. É quando precisamos 
encontrar com Deus em silêncio e confiança. (Is 30:15) Na presença de 
Deus nós podemos nos acalmar: “Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus”, (Sl 
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46:10). No silêncio nós aprendemos que ficar quieto com Deus é suficiente. 
É quando descobrimos que nem sempre é necessário Deus falar conosco, 
que não é necessário que Deus Se revele e que não é necesseario que 
Deus apareça em sonhos e visões, de fazer sinais e maravilhas e de 
responder as minhas orações, para que eu possa crer n’Ele. 
 
   Nós lemos a respeito dos Pais do Deserto do Egito, do terceiro e quarto 
século, que nunca experimentaram que Deus Si revelasse a eles. Eles 
simplesmente se dedicavam a Deus, sozinhos no deserto e esforçavam-se 
para viver em santidade perante Deus. Eles não se achavam dignos de que 
Deus se revelasse a eles, porque eles eram simplesmente, monges 
pecadores que foram salvos pela graça. A despeito disso eles ‘viram’ Deus e 
Seu poder, mas eles não pediram isso a Ele. Em uma ocasião um demônio, 
se passando por anjo de luz, veio a um dos monges e disse: ”Deus me 
enviou a você.” O monge respondeu, “Deve ter algo errado. Você certamente 
foi enviado para outra pessoa. Eu não fiz nada para que Deus enviasse um 
anjo para mim.” O demônio desistiu e se foi. 
 
   Nós precismos de um momento em que todas as ‘atividades’ parem, onde 
não existem planos, nem ambições, nem sonhos e nem expectatiivas – onde 
tudo em nós seja descentralizado; até que  a atenção total esteja em Deus e 
centrada em Jesus Cristo. 
 
   O silêncio destrói o orgulho, porque o silêncio não reage às nossas 
palavras, realizações, trabalhos, conhecimento, títulos e posições. Nós não 
podemos impressionar o silêncio com a nossa pessoa e/ou nossas 
realizações. O silêncio nos despe de nós mesmos e expõe todos os nossos 
pertences e expectativas falsas. O silêncio administra todo o nosso “enorme” 
trabalho. O que acontece se alguém corre para casa para contar alguma 
coisa ‘grande’ que aconteceu com ele e depois que ele conta, suas palavras 
são respondidas com silêncio? O que acontece agora com esta coisa 
‘grande’? Ela se torna muito pequena. O silêncio reduz nossas  ações 
‘grandes’ a mais ou menos seu tamanho atual ou importância. 
 
   O silêncio geralmente é inconfortável porque nós desejamos alcançar, 
impressionar e corresponder às expectativas dos outros. O silêncio revela 
nossa prôpria instabilidade e nos força a sermos honestos com nós mesmos. 
Isto nos ajuda a ver quem ou o que realmente nos leva a fazer as coisas que 
fazemos. 
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   Nós precisamos ficar em silêncio até o ponto onde todas as coisas em nós 
estejam em plena satisfação com Deus; até o ponto onde podemos ser como 
uma criança, satisfeita, quieta, sem preocupação, sem planos e sem nenhum 
desejo – completamente contente. 
 
   O silêncio estimula a criatividade. É no silêncio que novas imagens 
aparecem, idéias novas e planos novos. O silêncio e o descanso quebram 
velhor padrões, velhos hábitos, idéias e conceitos antigos. Nós não podemos 
nos comunicar signitificativamente com outros se nós não temos tempos de 
silêncios onde possamos refletir e avaliar, julgar e questionar. Isto nos traz 
renovação, poder, idéias novas, coragem nova e convicção nova. 
 
   O silêncio nos ensina o valor das palavras. Winston Churchill uma vez 
falou em uma escola. Sua palestra consistiu em apenas três sentenças. Ele 
subiu no palco e disse: “Nunca desista. Nunca desista. Nunca desista.” Este 
foi um dos mais poderosos discursos na história. Se ele tivesse falado por 
uma hora e feito destas três sentenças parte do seu discurso, ninguém iria 
se lembrar.  Poucas palavras, palavras certas, usadas da maneira certa, têm 
um grande poder. 
 
   Poucas coisas confrontam os motivos e as dimensões mais profundas do 
eu como a falta de santidade, o silêncio e solidão o fazem. O “Eu” em si 
mesmo é desintegrado, desprotegido e sem disfarce, sem forma, é 
repugnante e assutador. É por isso que sempre o nosso “eu” está com 
roupas bonitas, filosofias, casas luxuosas, carros bons, etiqueta, muito 
barulho, festas, conferências e muitas reuniões. 
 
   O silêncio raramente é possível sem isolamento. Às vezes precisamos ir 
para um lugar sem ninguém por perto. Agora, mais do que nunca, é 
necessário praticarmos a disciplina do isolamento.  Existe uma diferença 
entre solidão e isolamento. Jesus quer nos tirar da solidão e nos levar a um 
isolamento. Jesus está esperando por nós no final da estrada do isolamento.  
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Capítulo 16 
 

Vivendo na presença de Deus 

 
Sugestões Práticas 

1. A presença de Deus nas nossas vidas não deve estar baseada nas 
emoções, sonhos, visões e sensações físicas. A presença de Deus é 
baseada na Palavra, onde Deus afirma claramente que Ele vive em 
nós através do Espírito Santo. 

2. Viver na presença de Deus e viver na realidade desta presença é um 
ato de fé. 

3. Deus revela Sua presença de várias maneiras. As pessoas geralmente 
pensam que Deus só está presente quando tudo está bem e positivo 
em nossas vidas, mas Deus também está presente no fogo, nas trevas, 
onde existe dor e quando estamos em circunstâncias difíceis. 

4. Tente ler o livro “Praticando a Presença de Deus” do Irmão Lawrence. 
Ele pode ser encontrado nas livrarias evangélicas. 

5. Comece a falar diretamente com Deus. Pense ativamente sobre Ele e 
fale com Ele. Deixe que Ele revele seu Ser a você e deixe que Ele lhe 
encha com Sua  presença. Pense diretamente e conscientemente 
n’Ele. Não pense apenas sobre Ele, mas esteja também em 
conversação direta com Ele. 

6. Você pode focar em fazer simples orações, no seu tempo de oração e 
pedir a Deus para saturar todo o seu ser com Sua presença. “Que as 
minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó 
Senhor Deus”, (Sl 19:14).  “Pai, me dê a atitude que está em Cristo, 
que eu possa fazer como Ele e que eu possa ter a mente de Cristo, 
para olhar a vida com o coração de Cristo Jesus meu Senhor”, (1Co 
2:16) “Pai, que tudo o que eu faça hoje esteja de acordo com Sua 
vontade. Me encha hoje com Sua plenitude. Eu quero te agradar, Pai.”  
Você pode fazer suas próprias orações – orações que enfatizarão o 
seu eu com Deus e que expressem a Deus os desejos do seu coração. 
Os seus desejos devem estar de acordo com o que Deus diz em Sua 
Palavra – no Seu propósito e desejo para você neste dia. 

7. Você deve ter o objetivo, sempre que possível, “experimentar Sua 
presença”, depois do seu tempo de oração e durante todo o dia. Por 
um ato de fé, você se coloca em Sua presença a todo momento e 
lembre-se sempre que possível do fato que Ele está em você através 
da presença do Espírito Santo. Tente falar  diretamente com Deus seu 
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Pai, pelo menos a cada 15 minutos. Às vezes será somente por 2-3 
segundos que você falará direto com Ele, só para dizer a ele que você 
pensa n’Ele ou dizer que você sabe que Ele está com você. 

 
   Porções das Escrituras para oração: 
   Ap 1:10-18: “Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi, por detrás de 
mim, grande voz, como de trombeta, dizendo: ‘O que vês escreve em livro e 
manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e 
Laodicéia’. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi sete 
candeeiros de ouro e, no meio dos candeeiros, um semelhante ‘a filho de 
homem’, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de 
ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve; os 
olhos, como chama de fogo; os pés, semelhantes ao bronze polido, como 
que refinado numa fornalha; a voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão 
direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O 
seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés 
como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: “Não temas; 
eu sou o primeiro e o último e aquele que vive; estive morto, mas eis que 
estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do 
inferno.” 
 
   Ap  4:2-11: Imediatamente, eu me achei em espírito, e eis armado no céu 
um trono, e, no trono, alguém sentado; e esse que se acha assentado é 
semelhante, no aspecto, a pedra de jaspe e de sardônio, e, ao redor do 
trono, há um arco-íris semelhante, no aspecto, a esmeralda. Ao redor do 
trono, há também vinte e quatro tronos, e assentados neles, vinte e quatro 
anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do 
trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e, diante do trono, ardem sete 
tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Há diante do trono um 
como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também, no meio do trono e 
à volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por 
detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo, semelhante a 
novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é 
semelhante à águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo 
cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos, ao redor 
e por dentro; não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: 
‘Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, 
que é, e que há de vir.’ Quando esses seres viventes derem glória, honra e 
ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos 
séculos dos séculos, os vinte e quatro anciãos prostrar-se-ão diante daquele 



 78 

que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos 
séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: “Tu és 
digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque 
todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e 
foram criadas.” 
 
   Ap 5:5-14: “Todavia, um dos anciãos me disse: ‘Não chores; eis que o 
Leão da tribo de Judá, a Raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 
sete selos.’ Então, vi, no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre 
os anciãos, de pé, um Cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete 
chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados 
por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que 
estava sentado no trono; e, quando tomou o livro, os quatro seres viventes e 
os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um 
deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos 
santos, e entoavam novo cântico, dizendo: ‘Digno és de tomar o livro e de 
abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para 
Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação e para o nosso 
Deus os constituíste reino e sacerdotes; e reinarão sobre a terra.’ Vi e ouvi 
uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos 
anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, 
proclamando em grande voz: ‘Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o 
poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor.’ Então, ouvi 
que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o 
mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: ‘Àquele que está sentado no 
trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos 
séculos dos séculos.’ E os quatro seres viventes respondiam: ‘Amém!’ 
Também os anciãos prostraram-se e adoraram.” 
 
   Dn 7:9-14: “Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o Ancião 
de Dias se assentou; sua veste era branca como a neve, e os cabelos da 
cabeça, como a pura lã; o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas 
eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele; milhares 
de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele; 
assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então, estive olhando, por 
causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia; estive olhando e 
vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser 
queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio; todavia, foi-
lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando 
nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como 
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o Filho do Homem, e dirigiu-se ao Ancião de Dias, e o fizeram chegar até 
ele. Foi-lhe dado domínio,  e glória, e o reino, para que os povos, nações e 
homens de todas as línguas o servissem; o seu domínio é domínio eterno, 
que não passará, e o seu reino jamais será destruído.” 
 
   Ex 34:5-7: “Tendo o SENHOR descido na nuvem, ali esteve junto dele e 
proclamou o nome do SENHOR. E, passando o SENHOR por diante dele, 
clamou: “SENHOR, SENHOR Deus compassivo, clemente e longânimo e 
grande em misericórdia e fidelidade; que guarda a misericórdia em mil 
gerações, que perdoa a iniqüidade, a transgressão e o pecado, ainda que 
não inocenta o culpado, e visita a iniqüidade dos pais nos filhos e nos filhos 
dos filhos, até a terceira e quarta geração!” 
 
 
 
Capítulo 17 
 

Como ouvir a Deus e esperar no Senhor 

 
Sugestões Práticas: 

1. Primeira coisa,  fique quieto diante de Deus. Peça a Ele para silenciar 
todas as outras vozes em você. É importante que você chegue ao 
ponto onde somente Deus seja o suficiente. Ouvir  e esperar é um ato 
de vontade. É render todo o seu eu a Deus e alcançar o foco n’Ele. Isto 
inclui sua mente, sua vontade, suas emoções e seu corpo. Também 
inclui você escrever impressões específicas, ler as Escrituras e ouvir o 
que o Espírito Santo deseja te ensinar através das Escrituras. 

2. Use seu diário e faça anotações. 
3. Se você achar que estar ouvindo alguma coisa do Senhor ou 

recebendo uma nova revelação d’Ele, primeiro ore a respeito disso por 
alguns dias, medite sobre isso e se for possível compartilhe sua 
experiência com alguém de confiança, especialmente se for algo 
drástico ou extraordinário. 

4. Leia o livro “Esperando em Deus”,  de Andrew Murray. 
5. Esperar no Senhor e ouví-Lo não é algo que você faz de tempos em 

tempos. Isto deveria ser um estilo de vida. É preciso uma decisão clara 
e precisa para continuamente arrumar um tempo para esperar no 
Senhor. 
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6. Por que nos devemos esperar no Senhor? Porque nem sempre nós 
sabemos qual é a Sua vontade, o que Ele tem no coração ou o que Ele 
quer nos dizer ou ensinar. Ele também deseja revelar- Se a nós em um 
nível mais profundo e compatilhar  Sua vontade conosco de um jeito 
novo. 

7. Esperar no Senhor e ouví-Lo não faz nenhum sentido, se não existir 
uma decisão de obedecê-Lo, assim que entendermos qual é a Sua 
vontade. 

8. O Senhor deseja falar conosco e Ele pode falar conosco. Ele falou de 
formas diferentes para as pessoas através das Escrituras  
(Velho e Novo Testamentos) e fêz com que Sua vontade fosse 
conhecida por elas. Isto ainda se aplica hoje. Quando nos tornamos 
cristãos, o Espírito Santo habita em nós e é Ele que nos revela a 
vontade de Deus de diferentes maneiras. 

• Primeiramente Deus fala conosco através da Palavra. É por isso 
que precisamos estudar a Palavra. Muitas pessoas buscam 
revelações extraordinárias, visões, vozes e palavras proféticas e 
se esquece que a fonte principal pela qual o Senhor fala a nós é 
a Palavra. É verdade que Deus usa revelações extraordinárias, 
mas primeiramente Deus usa as Escrituras para Se revelar a nós. 

• Deus fala conosco por ‘impressões’ espirituais ou alertas gentis 
do Espírito Santo. Estes alertas devem sempre estar de acordo 
com a Palavra. 

• Deus pode falar conosco através de nossos amigos. Às vezes 
quando pedimos um conselho a um amigo o Senhor nos dará 
uma direção através deles. 

• Deus pode falar conosco através das circunstâncias. 
Circunstâncias práticas sempre nos dão uma indicação da 
vontade de Deus. Não tente abrir à força uma porta que Deus 
fechou por circunstância prática. 

• Senhor também pode falar conosco de maneiras ‘extraordinárias’: 
visões, sonhos, voz audível, uma palavra profética, aparição de 
anjos, etc. O Senhor usou todos estes métodos nas Escrituras, 
para que o povo conhecesse Sua vontade. É de grande 
importâncial que todas estas revelacões sejam testadas: elas 
estão de acordo com as Escrituras? O aconselhável é que se 
escreva a revelação, compartilhe com uma ou duas pessoas de 
confiança e ore sobre isso por um tempo, antes que você tome 
alguma atitude em relação a ela. Quando nós testamos a 
revelação, não é porque não cremos nela, mas é para termos 
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certeza que o que nós experimentamos vem de Deus, porque 
todos nós podemos ser enganados, e muitos tem sido enganados 
desta maneira. 

9. Não tenha pressa quando você estiver esperando e ouvindo o Senhor. 
10.  Geralmente as pessoas oram e esperam a palavra final seja do Senhor.  

Às vezes o Senhor só nos dá um passo de cada vez. Isto significa na 
prática que devemos agir na medida em que recebemos a luz. Se você só 
sabe qual é o próximo passo, então dê somente este passo. Primeiro de 
tudo busque a Deus e o Seu Reino. Nós sempre buscamos a vontade de 
Deus de acordo com as nossas necessidades e interesses. Nós podemos 
orar por nossas próprias necessidades, mas devemos ter certeza de que 
em primeiro lugar devemos buscar a Deus. É importante ficar em terreno 
neutro quando buscamos a vontade de Deus. 

 
   Porções da Escrituras para oração: 
   Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses!” (Sl 81:8) 
 
   Minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as conheço e elas me seguem. 
(João 10:27)  
 
   Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, 
enganando-vos a vós mesmos. (Tg 1:22)  
 
   Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles 
o recolhem; se abres a mão, eles se fartam de bens. (Sl 104:27-28) 
 
   Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. 
Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, 
em quem eu espero todo o dia, (Sl 25:4-5). 
 
   Com efeito, todos que em ti esperam, ninguém será envergonhado; 
envergonhados  serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente, (Sl 
25:3). 
 
   Eu escolho descansar no Senhor e esperar pacientemente n’Ele, (Sl 37:7). 
 
   Esperei confiantemente pelo Senhor; Ele se inclinou para mim e me ouviu 
quando clamei por socorro, (Sl 40:1). 
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   Nós não queremos ser como Israel que cedo se esqueceram das suas 
obras e não lhe aguardaram os desígnios, (Sl 106:13). 
 
   Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda; eu espero na sua palavra. A 
minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da 
manhã, (Sl 130:5-6). 
 
   Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele 
aguardarei, (Is 8:17). 
 
   Nós sabemos que o Senhor espera, para ter misericórdia de nós, e se 
detém, para se compadecer de nós, porque o Senhor é Deus de justiça; 
bem-aventurados todos os que esperam em Ti, (Is 30:18). 
 
   Nossa esperança está em Ti, Senhor. Por favor renove nossas forças. O 
Senhor prometeu que os que esperam em Ti subirão com asas como águias, 
correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, (Is 40:31). 
 
   Senhor, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se 
percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para 
aquele que em Ti espera, (Is 64:4). 
 
   O Senhor é bom para os que esperam por Ti, para a alma que o busca. 
Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso, em silêncio, (Lm 3:25-26). 
 
   Nós esperamos pacientemente por Ti Senhor e esperamos dos céus o Seu 
Filho, a quem ressuscitastes dentre os mortos,  Jesus, que nos livra da ira 
vindoura, (1 Ts 1:10). 
 
 
 
Capítulo 18 
 

Proclamação da Palavra: Quem eu sou em Cristo 

 
Sugestões Práticas 

1. As porções bíblicas aqui citadas são adaptadas para serem usadas 
como proclamações ou declarações. Isto é o que Deus diz para você: 
acredite nelas e proclame-as. Proclame estas verdades sobre sua 
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própria vida. Ore estas passagens sempre que for possível. Ore-as e 
proclame-as até que se tornem uma realidade na sua vida.  

2. Talvez seja difícil para você acreditar em tudo que a Palavra diz sobre 
você, mas lembre-se que é Deus que está falando estas coisas sobre 
você. É melhor acreditar em Deus do que nos seus próprios 
sentimentos. 

3. Leia estas porções adaptadas das Escrituras. Entenda-as mentalente, 
mas dê o próximo passo: acredite nelas com o seu coração e com o 
seu espírito. Peça ao Espírito de Deus que revele estas verdades ao 
seu coração. O terceiro passo é começar a viver estas verdades 
Bíblicas. 

4. Deus deseja se relacionar com você. Ele quer caminhar com você a 
cada dia e trabalhar através de você. O significado mais profundo de 
ser um Cristão é ter um relacionamento com Deus o Pai, o Filho e o 
Espírito Santo. Por favor, repare quantos destes versos Bíblicos tratam 
de um relacionamento com Deus. Nós precisamos aprender a viver 
este relacionamento. 

 
    
Quem sou eu em Cristo Jesus? 
Conseqüentemente, agora não há condenação para mim, porque eu estou 
em Jesus Cristo, meus pecados foram lavados e eu vivo no e através do 
Espírito Santo. (Rm 8:1) 
Eu sou o sal da terra. (Mt  5:13) 
Eu sou a luz do mundo. (Mt  5:14) 
Eu sou filho de Deus. (1 João  1:12) 
Eu sou um ramo da videira verdadeira. EU sou o canal pelo qual flui a vida 
de Cristo, capacitando-me a dar muitos frutos. (João 15:1,5) 
Eu sou amigo de Cristo. (João 15:15) 
Eu fui escolhido e apontado por Cristo para ir e dar frutos; frutos que 
durarão. (João 15:16) 
Eu fui liberto do pecado e me tornei um escravo da justiça. (Rm 6:18) 
Em Jesus Cristo eu tenho a vida eterna. (Rm 6:23) 
Eu sou um filho de Deus e Deus é meu Pai. (Rm 8:14) 
Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, eu compartilho da 
plenitude da Sua herança. (Rm  8:17) 
Eu sou templo de Deus e o Espírito de Deus vive em mim. (1 Co 3:16) 
Eu estou unido com o Senhor e eu no Espírito sou um com Ele. (1 Co 6:17) 
Eu sou uma parte do corpo de Cristo. (1 Co 12:27) 
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Eu sou uma nova criatura; as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram 
novas. (2 Co 5:17) 
Eu fui reconciliado com Deus através de Cristo e sou um cooperador com 
Ele no ministério da reconciliação. (2 Co 5:18-19) 
Eu sou semente de Abraão, porque eu pertenço a Cristo, e herdeiro, de 
acordo com a promessa feita a ele. (Gl 3:29) 
Eu sou um dos santos. (Ef 1:1) 
Eu sou feitura de Deus, criado em Jesus Cristo para fazer boas obras, as 
quais Deus preparou para mim. (Ef 2:10) 
Eu sou um cidadão no reino de Deus e um membro da família de Deus. (Ef 
2:19) 
Eu sou um prisioneiro de Jesus Cristo. (Ef  3:1) 
Eu sou uma nova pessoa, criado para ser como Deus em verdadeira justiça 
e santidade. (Ef  4:24)  
Minha cidadania está no céu e eu estou assentado à direita de Cristo nos 
lugares  celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e 
domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, 
mas também no vindouro. (Ef 1:20-21; Ef 2:6) 
Minha vida está guardada com Cristo em Deus. (Cl  3:3) 
Cristo é minha vida e ninguém a pode tirá-la de mim, porque ela está 
guardada nos céus, intocável, sem mancha, herança duradoura. (Cl 3:4)  
Eu faço parte do povo escolhido de Deus, santo e amado. (Cl 3:12; 1 Ts 1:4) 
Eu sou uma pessoa da luz e do dia. Eu não pertenço à noite, nem às trevas. 
(1 Ts 5:5) 
Eu fui separado por Deus e compartilho do chamado celestial. (Hb 3:1) 
Eu sou uma pedra viva, edificado em casa espiritual para fazer parte do 
sacerdócio santo, Oferecendo sacrifício aceitável a Deus através de Jesus 
Cristo. (1 Pe 2:5) 
Eu faço parte do povo escolhido, sacerdócio real, uma nação santa, um povo 
que pertence a Deus, que possamos declarar os louvores daquele que nos 
cchamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. (1 Pe 2:9) 
Agora eu faço parte do povo de Deus e eu tenho recebido de Deus 
misericórdias. (1 Pe 2:10) 
Para este mundo eu sou um estranho e alienígena. (1 Pe 2:11) 
Eu sou um filho de Deus e eu sei que quando Jesus voltar, eu serei como 
Ele e vou vê-Lo como Ele é. (1 João 3:1-2) 
Eu sou nascido de Deus e Deus me protege e o mal não pode me machucar. 
(1 João 5:18)  
Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. 
(1 João 4:4) 



 85 

Eu sou filho de Deus e posso vencer o mundo, (1 João 5:4). 
Eu não sou o grande “Eu Sou”, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e 
Sua graça para mim não é em vão, (1 Co 15:10). 
 
   Porque eu estou em Cristo, eu posso, pela graça de Deus, dizer sobre mim 
mesmo: 
Eu fui justificado pela fé e tenho paz com Deus através do nosso Senhor 
Jesus Cristo, (Rm 5:1). 
Eu fui sepultado com Cristo através do batismo, para que, como Cristo 
ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, eu também viva uma vida nova, 
meu velho ser foi crucificaddo com ele e eu não sou mais escravo do 
pecado, (Rm 6:1-6). 
Não serei mais condenado, porque eu estou em Cristo Jesus. (Rm 8:1) 
Eu recebi o Espírito Santo que me ensina todas as coisas que eu recebo do 
Pai, (1 Co 2:12). 
Eu fui comprado por um preço e não sou mais dono de mim, mas eu 
pertenço a Deus e irei honrá-Lo com meu corpo, (1 Co 6:19-20).  
É Deus que me  faz estar seguro em Cristo, (2 Co 1:21).  
Eu estou marcado com um selo, a promessa do Espírito Santo, o qual é o 
penhor da nossa herança que Deus prometeu, (Ef 1:13-14).  
Eu estou em Cristo, e o poder supremo e incomparável de Deus opera em 
mim. Este poder é como o trabalho de Sua força suprema, a qual Ele 
exerceu em Cristo, quando Ele O ressuscitou dos mortos e O fez assentar à 
Sua mão direita no reino celestial, (Ef 1:19-20).   
Eu fui crucificado com Cristo e já não sou em quem vive, mas Cristo vive em 
mim. A vida que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou 
e a si mesmo entregou por mim, (Gl 2:20).  
O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, tem me abençoado nos lugares 
celestiais com toda sorte de bençãos em Cristo Jesus, (Ef 1:3). 
Cristo me escolheu antes da criação do mundo para ser santo e 
irrepreensível à Sua vista, (Ef 1:4). 
Eu tenho redenção através do sangue de Cristo, o perdão dos pecados, de 
acordo com a rica graça de Deus, (Ef 1:7). 
Eu tenho acesso ao Pai através de Cristo pelo Espírito Santo, (Ef 2:18). 
Através de Cristo, pela fé, eu posso me aproximar de Deus com liberdade e 
confiança, (Ef  3:12). 
Cristo nos libertou do domínio das trevas e me trouxe ao reino do Filho do 
Seu amor, (Cl 1:13). 
Cristo vive em mim, a minha esperança da glória. (Co 1:27). 
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Eu também fui circuncidado, e a minha natureza pecaminosa foi retirada, não 
com circuncisão feita por mãos de homens, mas com circuncisão feita por 
Cristo, (Co 2:11). 
Porquanto, n’Ele, habita, corporalmente, toda a plenitude da Divindade, eu 
também recebi a plenitude em Cristo, (Co 2:10). 
Deus não me deu um espírito de medo e de timidez, mas um espírito de 
poder, de amor e de disciplina, ( 2 Tm 1:7). 
Eu fui santificado em Jesus Cristo, e todos os que foram santificados 
pertencem à mesma família. Então Jesus não se envergonha de me chamar 
de irmão, (Hb 2:11). 
Eu posso me aproximar confiadamente do trono da graça, para que eu 
receba misericórida e encontre graça que me ajudarão na hora de 
necessidade, (Hb 4:16). 
Ele me deu suas grandes e preciosas promessas, para que através delas eu 
possa participar da natureza divina e escape das corrupções deste mundo, 
causadas pelos desejos malignos, (2 Pe 1:4). 
Em todas estas coisas eu sou mais do que vencedor, por meio daquele que 
me amou, (Rm 8:37). 
Se Deus é por mim, quem será contra mim, (Rm 8:31)? 
Deus não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou; 
porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas, (Rm 
8:32)? 
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, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura 
poderá me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso 
Senhor, (Rm 8:38-39). 
Pois o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de 
Deus, (Rm 8:16). 
Eu fui lavado, santificado e justificado no Nome do nosso Senhor Jesus 
Cristo e pelo Espírito de nosso Deus, (1 Co 6:11). 
Eu sei que no Senhor o meu trabalho não é em vão, (1 Co 15:58). 
Eu sou grato a Deus, que em Cristo sempre me conduz em triunfo, (2 Co  
2:14). 
Para mim a graça de Deus é suficiente, pois o Seu poder se aperfeiçoa em 
minhas fraquezas, (2 Co 12:9). 
Eu posso viver pelo poder de Deus, porque eu estou em Cristo, (1 Co 1:24). 
Eu possa fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece, (Fp 
4:13). 



 87 

   Isto é o que Deus fala sobre mim e de mim, portanto eu posso dizer e viver 
o que Ele diz.  Quando o inimigo vier com seus ataques, eu posso me 
esconder atrás destas verdades e esperar n’Ele. Isto irá desencorajar o 
inimigo, pois é a verdade. O inimigo irá continuamente tentar nos afastar 
destas verdades e ele quer que nos acreditemos que estamos em posição 
de perdedores. 
 
    
Ser um Cristão na verdade também é: 
   O que mencionamos anteriormente não é tudo o que a Palavra de Deus diz 
do que é ser Cristão. Martinho Lutero disse uma vez: 
 “Quanto mais santo, mais pecador.” Ele quis dizer que quanto mais perto 
estivermos de Deus e vivermos uma vida mais santa, estaremos mais 
cientes dos nossos pecados e fraquezas. E saberemos melhor o quanto nós 
realmente somos dependentes de Deus. Nós temos uma expressão que veio 
da Reforma do século XVI; simul justus et peccator, que significa: justo e 
pecador simultaneamente. Existem dois perigos na vida Cristã. Nós 
podemos estar tão cientes de quem nós somos em Cristo, santificados e 
vitoriosos e, até nos esquecemos de que nós somos pecadores e seres 
humanos com fraquezas. Por outro lado, podemos estar tão conscientes dos 
nossos pecados, que não reconhecemos nossas vitórias em Cristo e nem 
vivemos de acordo com elas. Romanos 8:28 nos ensina que em Deus, todas 
as coisas cooperam para o bem daqueles que O amam. Deus da mesma 
maneira usa as coisas negativas e fracas para Sua e nossa vantagem. 
 
   Este é um paradoxo espiritual. O que é um paradoxo? Um paradoxo 
aparentemente é uma contradição. É uma declaração contradotória, 
absurda, ilógica, uma declaração que inicialmente parece não ter nenhuma 
explicação lógica. Ela também pode ser uma declaração aparentemente 
contrária às opiniões. A declaração de Martinho Lutero é um paradoxo. A 
expressão simul justus et peccator ( eu sou ao mesmo tempo 
santo/justificado e pecador) é uma declaração paradoxal. Infelizmente, 
algumas facetas/aspectos da nossa vida espiritual não podem ser expressas 
de nenhuma maneira, a não ser como um paradoxo. 
 
   Temos a seguir algumas porções das Escrituras, mostrando o outro lado 
da verdade de ser um Cristão. 
Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço, 
(Rm 7:19). 
Somos como vasos de barro, que podem facilmente se quebrar, (2 Co 4:7). 
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Eu tenho que escolher diariamente servir a Cristo, contra a minha velha 
natureza humana, (Rm 7:23).  
Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo; se eu compartilho dos 
seus sofrimentos, (Rm 8:17). 
Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós; e preencho o que resta 
das aflições de Cristo, na minha carne, (Cl 1:24). 
Se eu quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, serei perseguido. 
(2 Tm 3:12). 
Eu estou continuamente sujeito aos ataques do inimigo, (Tiago 4:7; 1 Pe 
5:8). 
Mesmo como Cristão eu continuo a ser tentado, (Rm 8:18; 8:35-37,  
2 Co1:5-7). 
Um Cristão pode ser destruído, (2 Pe 3:17; 2 Ts  2:11). 
Eu tenho que morrer para que outros vivam, (2 Co 4:12). 
Eu não estou imune a doenças, morte e sofrimento, porque sou um Cristão, 
(Rm 8:8;8:35; 2 Co 1:5-7). 
Eu não estou isento de tristeza, dor, solidão e humilhação pelo fato de ser  
Cristão, (Mc 10:30).  
Eu sou um escravo de Jesus Cristo, (Rm 1:1). 
Eu tenho que me tornar como nada e esta é a natureza de um escravo, (Fp 
2:5-11). 
Jesus deve se tornar maior, e eu devo diminuir, (João 3:30). 
Eu sou o menor dos menores de todo o povo de Deus, (Ef  3:8). 
Eu sou o pior de todos os pecadores, (1 Tm 1:15). 
Eu preciso vigiar e orar todos os dias para não cair em tentação,  
(Mt  26:41). 
Eu continuo tendo fraquezas como Cristão, mas o poder de Deus se 
aperfeiçoa nas minhas fraquezas, (2 Co 12:9). 
Eu não tenho um sumo sacerdote que não seja capaz de simpatizar com 
minhas fraquezas. Minhas fraquezas não são retiradas de mim, (Hb 4:15). 
Porque mesmo como Cristãos, nós tropeçamos em muitas coisas. Não são 
só os fracos que tropeçam, todos tropeçam, (Tiago 3:2). 
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Capítulo 19 
 

Como orar por seus filhos 

 
Sugestões Práticas 

1. Abençoe regularmente os seus filhos. Use a oração de 1 Cr 4:9-10 ou 
Nm 6:23-27. Você pode fazer esta oração por eles ou você pode 
abençoá-los com esta oração. 

2. Ore os propósitos de Deus para eles. Ore para que eles venham a 
entender os propósitos de Deus para eles e por que Ele os criou. 

3. Ore por seus filhos de acordo com as promessas de Deus, não de 
acordo com o que está errado na vida deles ou de acordo com suas 
expectativas para a vida deles. Deus se comprometeu a honrar as 
Suas promessas. 

4. Não reclame e nem resmungue quando estiver orando por seus filhos. 
Os pais geralmente reclamam ou resmungam quando estão orando por 
seus filhos. Tais orações já nascem na descrença e na falta de fé. Ore 
e confie em Deus. 

5. Não permita amargura ou falta de perdão para com seus filhos. Peça a 
Deus para ter Seu amor em seu coração; amor incondicional, amor a 
despeito do que aconteceu no passado, amor a despeito do 
comportamento de seu filho. 

6. É melhor discutir sobre o seu filho com Deus do que pedir conselhos a 
outras pessoas. Os pais geralmente discutem o comportamento e os 
problemas de seus filhos com outras pessoas, pedem ajuda, reclamam 
sobre seus filhos, leem livros sobre como criar os filhos e até buscam 
ajuda de profissionais, mas não oram por eles. Tenha certeza de orar 
por seus filhos. 

7. Ore por seus filhos, não os acuse. O seu papel é de se apresentar a 
Deus como sacerdote e pedir sua graça e misericórida. O diabo é o 
acusador. Se você acusar os seus filhos diante de Deus e disser a Ele 
todas as coisas erradas que eles fazem, você estará fazendo 
exatamente o que o diabo faz. 

8. Não tente fazer o trabalho do Espírito Santo. Você não pode convencer 
o seu filho do pecado. Você não pode mudar o coração de seu filho. 
Este é o trabalho do Espírito Santo. 

9. Não tenha pressa com seu filho. Não espere que seu filho mude do dia 
para a noite. Muitas coisas se desenvolvem durante um processo longo 
de mudança. (Você se lembra que era a mesma coisa quando você era 
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criança?) Como pais, temos a responsabilidade diante de Deus de 
produzir bons frutos, (Ml. 2:15). 

10.  Uma oração simples já é boa. Às vezes, uma sentença simples orada 
várias vezes por dia é suficiente. Não faça orações complexas. Não 
tente dar conselhos para Deus. 

11.  É muito importante que você ore regularmente por seus filhos.  Tente 
gastar tempo orando por seus filhos pelo menos 3-4 vezes por 
semana. 

 
   Porções Bíblicas para orar: 
   Fui moço e já, agora, sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, 
nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e 
empresta, e a sua descendência será uma bênção, (Sl 37:25-26).  
 
   Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o 
temem, e a sua justiça, sobre os filhos dos filhos, (Sl 103:17). 
 
   Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos 
seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra; 
será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e 
riqueza, e a sua justiça permanece para sempre, (Sl 112:1-3). 
 
   Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos! 
Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera; teus filhos, 
como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa, (Sl 128:1,3). 
 
   A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos 
justos ele abençoa, (Pv 3:33). 
 
   No temor do Senhor, tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os 
seus filhos, (Pv 14:26). 
 
   Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes, sobre a terra seca; 
derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção, sobre 
os teus descendentes, (Is 44:3). 
 
   Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor; e será grande a paz de 
teus filhos, (Is 54:13). 
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   Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai celeste que pereça um só 
destes pequeninos, (Mt 18:14). 
 
   Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que 
ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar, (Atos 
2:39). 
 
   Crê no Senhor Jesus e serás salvotu e tua casa, (Atos 16:31). 
 
   Filhos,  em tudo obedecei a vossos pais; pois fazê-lo é grato diante do 
Senhor, (Cl 3:20). 
 
O que orar por seus filhos: 

1. Ore pela salvação deles: Por esta razão, tudo suporto por causa dos 
eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em 
Cristo Jesus, com eterna glória, (2 Tm 2:10).  Não fez o Senhor um, 
mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente 
um? Ele buscava a descendência que prometera, (Ml 2:15).  Assim, 
pois, não é da vontade de vosso Pai celeste que pereça um só destes 
pequeninos, (Mt 18:14). 

2. Ore para que o amor deles cresça:  Andai em amor, como também 
Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e 
sacrifício a Deus, em aroma suave. (Ef 5:2) 

3. Ore para que a honestidade, integridade e a fidelidade sejam parte do 
sistema de valores deles: Preservem-me a sinceridade e a retidão, 
porque em ti espero,  (Sl 25:21).  

4. Ore pare que o Espírito de Deus de poder, amor e domínio próprio 
possa enchê-los e que eles sejam libertos de todo medo. Assim, pois, 
não durmamos como os demais; pelo contrário, vigiemos e sejamos 
sóbrios, (1 Ts 5:6). No amor não existe medo; antes, o perfeito amor 
lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento; logo, aquele que 
teme não é aperfeiçoado no amor,  (1 João 4:18). 

5. Ore para que eles amem a Palavra de Deus:  São mais desejáveis do 
que ouro, mais do que muito ouro depurado; e são mais doces do que 
o mel e o destilar dos favos, (Sl 19:10).  Para os teus mandamentos, 
que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos, (Sl 
119:48). 

6. Ore para que eles sejam justos nos seus julgamentos: Porque o 
Senhor é justo, ele ama a justiça; os retos lhe contemplarão a face, (Sl 
11:7). Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor 
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pede de ti: que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes 
humildemente com o teu Deus, (Mq 6:8). 

7. Ore para que eles sejam misericordiosos e demonstrem graça às 
outras pessoas:  Sede misericordiosos, como também é misericordioso 
vosso Pai, (Lc 6:36). 

8. Ore para que se respeitem e respeitem os outros:  Tratai todos com 
honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei, (1 Pe 2:17). 

9. Ore para que tenham uma imagem sadia e Bíblica de si mesmos: Pois 
somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais 
Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, (Ef 2:10). 

10.  Ore para que sejam puros e santos perante Deus e para que se 
guardem puros até o casamento: Cria em mim, ó Deus, um coração 
puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, (Sl 51:10). 

11. Ore por generosidade: Que pratiquem o bem; sejam ricos de boas 
obras, generosos em dar e prontos a repartir; que acumulem para si 
mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se 
apoderarem da verdadeira vida, (1 Tm 6:18-19). 

12. Ore para que suas vidas tenham o fruto do Espírito: Mas o fruto do 
Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, 
fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, 
(Gl 5:22-23). 

13.  Ore por humildade: Antes, ele dá maior graça; pelo que diz: “Deus 
resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes”, (Tg 4:6). 

14.  Ore para que tenham senso de responsabilidade e que terminem o 
que começarem:  Porque cada um levará o seu próprio fardo, (Gl 6:5). 

15.  Ore para que sejam contentes e agradecidos: Em tudo, dai graças, 
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, (1 
Ts 5:18). 

16.  Ore para que eles cresçam na fé: Então, disseram os apóstolos ao 
Senhor: “Aumenta-nos a fé”. Respondeu-lhes o Senhor: “Se tiverdes fé 
como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: ‘Arranca-te e 
transplanta-te no mar’; e ela vos obedecerá”, (Lc 17:5-6). Ora, a fé é a 
certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não 
vêem, (Hb 11:1). 

17.  Ore para que tenham o desejo e capacidade de trabalhar: Tudo 
quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não 
para homens, (Cl 3:23). 

18.  Ore por uma vida disciplinada e que eles escolham ser disípulos de 
Jesus Cristo:  Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na 
verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que 
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o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina; aqueles, para alcançar 
uma coroa corruptível; nós, porém, a incorruptível. Assim corro também 
eu, não sem meta; assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas 
esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo 
pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, (1 Co 
9:24-27). 

19.  Ore para que eles tenham uma vida de oração cheia de poder, que 
aprendam a orar e que a oração seja para eles uma alegria: Porque a 
minha casa será chamada Casa de Oração para todos os povos, (Is 
56:7). Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e 
para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os 
santos, (Ef 6:18). 

20.  Ore para que eles não tenham medo e se posicionem contra toda  
sorte de pressão. Ore para que eles odeiem o pecado e resistam às 
tentações:  Não vos sobreveio tentação que não fosse humana; mas 
Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças; 
pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de 
sorte que a possais suportar, (1 Co 10:13). 

21.  Ore para que os dons do Espírito Santo operem em suas vidas:     
Repousará sobre ele o Espírito do SENHOR;  o Espírito de sabedoria e 
de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de 
conhecimento e de temor do SENHOR, (Is 11:2). 

22.  Ore para que eles entendam os planos de Deus para suas vidas e que 
eles confiem n’Ele para o seu futuro: Atendei, agora, vós que dizeis: 
“Hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e 
negociaremos, e teremos lucros.” Vós não sabeis o que sucederá 
amanhã. Que é a vossa vida? Sois, apenas, como neblina que aparece 
por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: “Se o 
Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou 
aquilo.” Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes 
pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, 
aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz nisso está pecando, 
(Tg 4:13-17). 

23.  Ore pela saúde física e espiritual deles, por proteção contra os 
ataques demoníacos: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo; e 
o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e 
irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que 
vos chama, o qual também o fará, (1 Ts 5:23-24). Orem para que 
sejamos livres dos homens perversos e maus; porque a fé não é de 
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todos. Todavia o Senhor é fiel; ele vos confirmará e guardará do 
malúgno, (2 Ts 3:2-3). 

24.  Ore para que tenham os amigos certos e pela/os futura/os 
esposas/maridos: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te 
estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus 
caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus 
próprios olhos; teme ao Senhor e aparta-te do mal; será isto saúde 
para o teu corpo e refrigério, para os teus ossos, (Pv 3:5-8).  Em todo 
tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão, (Pv 17:17). O 
homem que tem muitos amigos sai perdendo; mas há amigo mais 
chegado do que um irmão, (Pv 18:24). 

25.  Ore para que eles aprendam a perdoar e não permitam que nenhuma 
raiz de amargura cresça em seus corações: Atentando, diligentemente, 
por que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus; nem 
haja alguma raiz de amargura que, brotando vos perturbe, e, por meio 
dela, muitos sejam contaminados, (Hb 12:15). 

26.  Ore para que eles sejam corajosos para testemunhar: Pois não me 
envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação 
de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego; visto 
que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está 
escrito: ‘O justo viverá por fé’, (Rm 1:16-17). Agora, Senhor, olha para 
as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a 
intrepidez a tua palavra, (Atos 4:29). 

27.  Ore para que tenham mais intimidade com Deus: Para o conhecer, e o 
poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, 
conformando-me com ele na sua morte; para, de algum modo, alcançar 
a ressurreição dentre os mortos. A soberana vocação. Não que eu o 
tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição; mas prossigo para 
conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus, 
(Fl 3:10-12). 

28.  Ore para que tenham o coração quebrantado para notar as 
necessidades deste mundo: “Ide, portanto, fazei discípulos de todas as 
nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis 
que estou convosco todos os dias até à consumação do século”,(Mt 
28:19-20). 

29.  Ore para que tenham compaixão pelos outros. Que eles vejam as 
necessidades das outras pessoas: Eis que temos por felizes os que 
perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que 



 95 

fim o Senhor lhe deu; porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e 
compassivo, (Tg 5:11). 

30.  Que eles cresçam na graça: Antes, crescei na graça e no 
conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a 
glória, tanto agora como no dia eterno, (2 Pe 3:18). 

31.  Que eles  vivam cheios de esperança e fé em Deus: E o Deus da 
esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que 
sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo, (Rm 15:13). 

32.  Para que eles tenham corações de servos: Tende em vós o mesmo 
sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo 
em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus; 
antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-
se  em semelhança de homens; e, reconhecido em figura humana, a si 
mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte , e morte de 
cruz. Pelo que também, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o 
nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se 
dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua 
confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai, (Fp 2:5-
11). 

 
          Uma oração diária por seus filhos: 
   Pai, eu oro para que nossos filhos cresçam no Senhor e no poder de 
Deus, para que eles cresçam fortes no Espírito Santo (Lc 1:80; 2:40). 
Derrame o Seu Espírito sobre nossos filhos e filhas, para que eles 
profetizem, tenham visões, como o Senhor prometeu, (Atos 2:17). 
Para que nossos filhos cresçam e sejam fortes; sejam cheios de sabedoria 
e que a graça de Deus seja sobre eles, (Lc2:40). 
Que eles cresçam espiritualmente e mentalmente, (Lc.2:52). 
Que os nossos filhos sejam grandes na terra, (Sl 112:2). 
Que os nossos filhos cresçam no favor de Deus e dos homens; para que 
eles trabalhem e façam a Sua obra, (Lc 2:40;52). 
Que os nossos filhos sejam capazes de pregar a Palavra de Deus com 
grande coragem. Estenda a Sua mão, Senhor, para curar e fazer milagres e 
maravilhas através do Nome de nosso Senhor Jesus,  (Atos 4:29-30);  e 
que o Espírito Santo possa testificar com sinais, maravilhas e muitos 
milagres, e que tenham os dons do Espírito Santo, no Nome de Jesus, 
Amém! 
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Capítulo 20 
 

Orando por sua esposa / seu marido 

 
Sugestões Práticas 

1. Veja primeiro se a sua vida está de acordo com os mandamentos de 
Deus para a vida conjugal. Você não pode orar com intrepidez por 
seu cônjuge se você não faz o que Deus requer de você em seu 
casamento. Ex: Mulheres, sede vós, igualmente, submissas  a vossos 
próprios maridos, para que, se algum dele ainda não obedece à 
palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento 
de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio 
de temor. 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, (1 Pe 3:1-2; 7). 

2. Dedique-se a seu cônjuge, mesmo que não o aprecie muito neste 
momento. Você não pode orar por seu cônjuge corretamente ou com 
a atitude certa, se você não dedicar tempo a seu casamento e 
esposo(a). 

3. Você não pode viver uma verdadeira vida de casado sem morrer para 
si mesmo, morrendo para a sua vontade, emoções, intelecto, seu 
entendimento do que é certo e errado e como você acha que as 
coisas devem ser feitas. 

4. Tenha certeza quais são os seus motivos quando orar por seu 
cônjuge. O motivo correto é para que a vida de seu cônjuge glorifique 
a Deus e não que Deus o/a mude, para facilitar a sua vida ou lhe dar 
mais prazer. 

5. Ouça a Deus – Pergunte a Ele como você deve orar. Geralmente nós 
começamos a orar sem consultar a Deus, Aquele que fez nossos 
cônjuges, sobre o que devemos orar. 

6. Que o padrão de Deus sobre o casamento seja o seu alvo quando 
orar e nada mais. 

7. Não acuse seu conjuge perante Deus, porque você é um com ele 
(ela), (1 Co 11:11). 

8. Primeiro de tudo resolva suas dores e feridas – é inevitável que se 
tenha dores e desapontamentos nos casamentos.  
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9. Você precisa escolher amar. Você não pode orar sem amor. Se você 
quer orar com  paixão, sua oração deve vir de um coração cheio de 
amor. 

10.  Ore quebrantado. 
11.  Persevere diariamente na oração. Nunca pare e nem desista. 

 
 
O quê orar por minha esposa? 
 

1. Abençoe sua esposa. O SENHOR te abençoe e te guarde; o 
SENHOR faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti; 
o SENHOR sobre ti levante o rosto e te dê a paz, (Nm 6:24-26). 

2. Agradeça a Deus por sua esposa. 
3. Ore por crescimento espiritual, mais fé e por uma vida santa: Ele te 

declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti: 
que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente 
com o teu Deus, (Mq 6:8). E todos nós, com o rosto desvendado, 
contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos 
transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo 
Senhor, o Espírito, (2 Co 3:18).  Ora, como recebestes Cristo Jesus, o 
Senhor, assim andai nele, nele radicados, e edificados, e confirmados 
na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças, (Cl 
2:6-7). 

4. Ore por ela como mãe e pelo relacionamento dela com seus filhos. A 
fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a 
seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, 
bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja 
difamada, (Tt 2:4-5). 

5. Ore para que ela seja submissa.  As mulheres sejam submissas ao 
seu próprio marido, como ao Senhor; porque o marido é o cabeça da 
mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo 
o salvador do corpo, (Ef 5:22-23). 

6. Ore pelo relacionamento dela com as amigas e com outras pessoas. 
Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão, (Pv 
17:17).  O homem que tem muitos amigos sai perdendo; mas há 
amigo mais chegado do que um irmão, (Pv 18:24).  Leais são as 
feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são 
enganosos. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim, o 
amigo encontra doçura no conselho cordial, (Pv 27:6,9). 
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7. Ore pelos livros que ela lê, os programas de TV que ela assiste e às 
reuniões sociais que ela freqüenta.  

8. Ore para que ela seja capaz de priorizar e viver de acordo. Buscai, 
pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas 
coisas vos serão acrescentadas, (Mt 6:33). 

9. Ore pela beleza dela, pelos cuidados pessoais e pelas roupas. Não 
seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, 
adereços de ouro, aparato de vestuário; seja, porém, o homem 
interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso 
e tranqüilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim 
também que a si mesmas se ataviaram, outrora, as santas mulheres 
que esperavam em Deus, estando submissos a seus próprios 
maridos, (1 Pe 3:3-5). 

10.  Ore pelos seus medos e temores (e não a condene por isso). Não 
tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de 
todos os lados, (Sl 3:6).  O Senhor é a minha luz e a minha salvação; 
de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida; a quem 
temerei, (Sl 27:1)?  Portanto, não temeremos ainda que a terra se 
transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. (Sl 46:2) Não 
temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou o teu 
Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra 
fiel. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te 
digo: Não temas, que eu te ajudo, (Is 41:10,13). No amor não existe 
medo; antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz 
tormento; logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, (1 João 
4:18). 

11.  Ore para que ela seja capaz de seguir seus sonhos e alcançar os 
propósitos de Deus para a sua vida. Porque, como o cinto se apega 
aos lombos do homem, assim ‘eu fiz apegar-se a mim toda a casa de 
Israel e toda a casa de Judá’, diz o SENHOR, ‘para me serem por 
povo, e nome, e louvor, e glória; mas não deram ouvidos’, (Jr 13:11). 
Também disse Deus: “Façamos o homem à nossa imagem, conforme 
a nossa semelhança; tenha ele domínio sobre os peixes do mar, 
sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a 
terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra”. Criou Deus, 
pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e 
mulher os criou, (Gn 1:26-27). Tomou, pois, o SENHOR Deus ao 
homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e o guardar, 
(Gn 2:15). 
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12.  Ore pelas emoções e humor dela. Vinde a mim, todos os que estais 
cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o 
meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de 
coração; e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo 
é suave, e o meu fardo é leve, (Mt 11:28-30). Ora, o Senhor é o 
Espírito; e, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, (2 Co 
3:17). E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no 
vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito 
Santo, (Rm 15:13). 

13. Ore pela proteção física dela, pela saúde e por forças. Amado, acima 
de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é 
próspera a tua alma, (3 João 1:2). Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um 
muro de fogo em redor e eu mesmo serei, no meio dela, a sua glória, 
(Zc 2:5). 

14. Ore pela proteção contra os ataques do mal. Todavia, o Senhor é fiel; 
ele vos confirmará e guardará do Maligno, (2 Ts 3:3). 

15. Ore pelo chamado dela, trabalho e ministério. Portanto, quer comais, 
quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de 
Deus, (1 Co 10:31). 

16. Ore para que ela seja  acima de tudo, obediente a Deus. De tudo o 
que se tem ouvido, a suma é: Teme a Deus e guarda os seus 
mandamentos; porque isto é o dever de todo homem, (Ec 12:13). 

17.  Ore para que ela seja cheia do Espírito Santo e para que ela tenha o 
fruto do Espírito. E não vos embriagueis com vinho, no qual há 
dissolução, mas enchei-vos do Espírito, (Ef 5:18).  Mas o fruto do 
Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, 
fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, 
(Gl 5:22-23). 

18.  Ore para que ela experimente a paz de Deus, para que ela entenda 
o significado da vida e seja cheia de alegria. 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. E 
a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso 
coração e a vossa mente em Cristo Jesus, (Fl 4:6-7).  Porque a 
alegria do Senhor é a vossa força, (Ne 8:10). 

19. Ore pelo papel dela como cônjuge e amiga. No Senhor, todavia, nem 
a mulher é independente do homem, nem o homem, independente da 
mulher, (1 Co 11:11). Disse mais o Senhor Deus: “Não é bom que o 
homem esteja só; far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea”, (Gn 
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2:18), os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas 
uma só carne, (Mc 10:8). 

20.  Ore pela sexualidade dela. Ore para que ela resista às tentações, 
decepções e terceiros no casamento; contra toda forma de adultério, 
prazeres da carne e impurezas. Digno de honra entre todos seja o 
matrimônio, bem como o leito sem mácula; porque Deus julgará os 
impuros e adúlteros, (Hb 13:4). 

21.  Ore por sabedoria e discernimento e pelos dons do Espírito de Deus 
nela. Repousará sobre ele o Espírito do SENHOR; o Espírito de 
sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o 
Espírito de conhecimento e de temor do SENHOR, (Is 11:2). 

22.  Ore para que ela experimente senso de valores e segurança, e ore 
contra os sentimentos de inferioridade. Vós, porém,  sois raça eleita, 
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de 
Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou 
das trevas para a sua maravilhosa luz; vós, sim, que, antes, não éreis 
povo, mas, agora, sois povo de Deus, que não tínheis alcançado 
misericórdia, mas, agora, alcançastes misericórdia, (1 Pe 2:9-10). 

23.  Ore para que ela seja capaz de vencer o seu passado (feridas, 
falhas, rejeições) e que ela não o carrgue com ela. E, assim, se 
alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já 
passaram; eis que se fizeram novas, (2 Co 5:17).  Agora, pois, já 
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, (Rm 
8:1). 

24.  Ore para que você viva de tal maneira que sua esposa aceite sua 
liderança. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém 
no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não as trateis com 
amargura, (Cl 3:18-19).  Maridos, amai vossa mulher, como também 
Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela (Ef 5:15). 
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, (1 Pe 3:7). 

 
O que orar por seu marido? 

1. Abençoe seu marido todos os dias e agradeça a Deus por ele.  O 
SENHOR te abençoe e te guarde; o SENHOR faça resplandecer o 
rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti; o SENHOR sobre ti levante o 
rosto e te dê a paz, (Nm 6:24-26). Oh! Tomara que me (o) abençoes e 
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me alargues as fronteiras (dele), que seja comigo (com ele) a tua mão 
e me (o) preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição! 
(a ele) E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido, (1 Cr 4:10). 

2. Ore por seu trabalho e pelos relacionamentos dele com os colegas de 
trabalho. Pois, outrora, éreis trevas, porém, agora, sois luz no Senhor; 
andai como filhos da luz (porque o fruto da luz consiste em toda 
bondade, e justiça, e verdade), provando sempre o que é agradável 
ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas; 
antes, porém, reprovai-as, (Ef 5:8-11). 

3. Ore para que saiba administrar as finanças. E o meu Deus, segundo 
a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de 
vossas necessidades, (Fp 4:19). De fato, grande fonte de lucro é a 
piedade com o contentamento, (1 Tm 6:6). Seja a vossa vida sem 
avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, (Hb 13:5). 

4. Ore por sua sexualidade e por sua pureza. Fugi da impureza. 
Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo; 
mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. 
Acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, 
que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de 
vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, 
glorificai a Deus no vosso corpo, (1 Co 6:18-20). Pois esta é a 
vontade de Deus: a vossa santificação, que vos abstenhais da 
prostituição; que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em 
santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios 
que não conhecem a Deus; e que, nesta matéria, ninguém ofenda 
nem defraude a seu irmão; porque o Senhor, contra todas estas 
coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o 
vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim 
para a santificação, (1 Ts 4:3-7). 

5. Ore por proteção das tentações. E não nos deixes cair em tentação; 
mas livra-nos do mal, (Mt  6:13).  Todavia, o Senhor é fiel; ele vos 
confirmará e guardará do Maligno, (2 Ts 3:3). 

6. Ore para que seus pensamentos estejam protegidos. E não vos 
conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da 
vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e 
perfeita vontade de Deus, (Rm 12:2).  Pois quem conheceu a mente 
do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de 
Cristo, (1 Co 2:16). 

7. Ore por todos os seus sonhos e planos.  Atendei, agora, vós que 
dizeis: “Hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos 
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um ano, e negociaremos, e teremos lucros”. Vós não sabeis o que 
sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois, apenas, como neblina 
que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis 
dizer: “Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos 
isto ou aquilo”, (Tg 4:13-15). Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho 
que deves seguir; e, sob as minhas vistas, te darei conselho, (Sl 
32:8). 

8. Ore por seus medos e temores. Porque a respeito dele diz Davi: 
“Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, 
para que eu não seja abalado”, (Atos 2:25.) Qual de vós, por ansioso 
que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, 
portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que 
andais ansiosos pelas outras, (Lc 12:25-26)? 

9. Ore por suas prioridades e seu futuro. Amarás, pois, o Senhor, teu 
Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu 
entendimento e de toda a tua força. O segundo é: Amarás o teu 
próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que 
estes, (Mc 12:30-31). Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele 
vos guiará a toda a verdade; porque não falará por si mesmo, mas 
dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir, 
(João 16:13). 

10.  Ore pelos relacionamentos dele – com você, com os filhos, com 
amigos. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que 
anda vagueando longe do seu lar, (Pv 27:8). Mas, por causa da 
impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma, o seu 
próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e 
também, semelhantemente, a esposa, ao seu marido, (1 Co 7:2-3). 
Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura,  (Cl.3:19).  
Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, 
considerando cada um os outros superiores a si mesmo, (Fp 2:3). 

11.  Ore pelo seu papel de pai. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos 
à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, (Ef 6:4). 
Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a 
seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição, (Ml 
4:6). 

12.  Ore para que ele seja capaz de resolver o seu passado (feridas, 
falhas , rejeições).  E, assim, se alguém está em Cristo, é nova 
criatura; as coisas antigas já passaram; eis que se fizeram novas, (2 
Co 5:17).  Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão 
em Cristo Jesus, (Rm 8:1). 
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13.  Ore para que ele tenha uma atitude positiva na vida. E o Deus da 
esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que 
sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo, (Rm 15:13). 
Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a 
esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua 
herança nos santos, (Ef 1:18). 

14.  Ore para que ele saiba administrar o estresse e seus conflitos. 
Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia 
com eles os seus inimigos, (Pv 16:7.) Que diremos, pois, à vista 
destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele 
que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou 
porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, 
(Rm 8:31-32)? 

15.  Ore pela sua caminhada diária com Deus. Ore para que ele busque 
a glória de Deus e não a sua própria. Quando te desviares para a 
direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos 
ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: Este é o caminho, andai por 
ele,  (Is 30:21).  Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus 
o tomou para si, (Gn 5:24). 

16.  Ore para que ele entenda o seu papel de sacerdote e viva de 
acordo. E (Ele) nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e 
Pai, (Ap 1:6).  E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes; 
e reinarão sobre a terra, (Ap 5:10). 

17.  Ore para que ele cresça em fé e tenha uma vida santa. Ele te 
declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti: 
que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente 
com o teu Deus,  (Mq 6:8). E todos nós, com o rosto desvendado, 
contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos 
transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo 
Senhor, o Espírito, (2 Co 3:18). Ora, como recebestes Cristo Jesus, o 
Senhor, assim andai nele, nele radicados, e edificados, e confirmados 
na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças, (Cl 
2:6-7). 

18.  Ore por obediência a Deus. Ora, o mundo passa, bem como a sua 
concupiscência; aquele, porém, que faz a vontade de Deus 
permanece eternamente, (1 João 2:17). Se alguém me serve, siga-
me, e, onde eu estou, ali estará também o meu servo. E, se alguém 
me servir, o Pai o honrará, (João 12:26). 

19.  Ore pelo enchimento do Espírito Santo e para que ele tenha o fruto 
do Espírito. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito 
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Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em 
toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra, (Atos 1:8). Ora, se 
vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, 
quanto mais o Pai celestial dará o Espírito Santo àqueles que lho 
pedirem, (Lc 11:13)? Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, 
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio 
próprio. Contra estas coisas não há lei, (Gl 5:22-23). 

20.  Ore pelas decisões que ele tem de fazer todos os dias. Ore pela 
obra do Espírito Santo de Deus na vida dele. Repousará sobre ele o 
Espírito do SENHOR, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o 
Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de 
temor do SENHOR, (Is 11:2). 

21.  Ore por quebrantamento, humildade e para que ele seja rápido para 
reconhecer os pecados e disposto a se desculpar quando necessário. 
Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, 
considerando cada um os outros superiores a si mesmo, (Fp 2:3). 
Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará, (Tg 4:10). O 
que encobre as suas transgressões jamais prosperará; mas o que as 
confessa e deixa alcançará misericórdia, (Pv 28:13). 

22.  Ore pelas conversas dele, pelos conselhos que ele dá e pela 
influência que ele tem nas pessoas. A língua serena é árvore de vida, 
mas a perversa quebranta o espírito, (Pv 15:4). O Senhor fez todas as 
coisas para determinados fins e até o perverso, para o dia da 
calamidade, (Pr.16:4). O que guarda a boca e a língua guarda a sua 
alma das angústias, (Pv 21:23). Porque a um é dada, mediante o 
Espírito, a palavra da sabedoria; e a outro, segundo o mesmo 
Espírito, a palavra do conhecimento (1 Co 12:8). 

23.  Ore pela sua auto-imagem. Que ele entenda e esperimente o amor 
do Pai. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: Com amor 
eterno eu te amei; por isso, com benignidade te atraí, (Jr 31:3). Mas 
Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo 
morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, (Rm  5:8). Porque os 
montes se retirarão, e os outeiros serão removidos; mas a minha 
misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será 
removida, diz o Senhor, que se compadece de ti, (Is 54:10). 

24.  Ore para que ele fique firme em tempos de provação e por proteção 
contra os ataques do mal, contra decepção e terceiros no casamento. 
Ore contra todo espírito de adultério, prazeres da carne e impureza. 
Não vos sobreveio tentação que não fosse humana; mas Deus é fiel e 
não permitirá que sejais tentados além das vossas forças; pelo 
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contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de 
sorte que a possais suportar, (1 Co 10:13). 

25. Ore para que ele possa abrir o coração com você e deixe que você 
faça parte da vida dele. Maridos, amai vossa mulher, como também 
Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, Não obstante, 
vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si 
mesmo, e a esposa respeite ao marido, (Ef 5:25,33). 

 
 
Capítulo 21 
 

O que orar por sua congregação e Igreja 

 
As orações apostólicas do Livro de Atos a Judas  
 
Sugestões Práticas 

1. Neste estudo, as orações dos apóstolos na Bíblia, desde o livro de 
Atos até o livro de Judas, são usadas como base para orar por sua 
congregação. 

2. Leia atentamente as orações, medite nelas, gaste tempo no significado 
das palavras e idéias e pergunte ao Espírito de Deus como você deve 
orar. Depois leia as orações em voz alta e ore em voz alta, se e 
quando isto for possível. 

3. Também, faça estas orações com as promessas de Deus para a Igreja. 
Ore como se fôsse uma confissão perante Deus, como uma 
proclamação e como uma oração de súplica. 

4. Primeiramente foque sua oração em sua congregação e depois na 
Igreja do seu país e do mundo. 

5. Isto não significa que nós podemos ou devemos orar apenas orações 
apostólicas para a Igreja. Estas orações nos dão uma perspectiva 
bíblica para orar pela Igreja e isto nos ajuda a entender o coração de 
Deus para a Igreja. Os Cristãos geralmente têm suas idéias formadas 
do que deveria acontecer em suas congregações, ou como eles devem 
orar pelo mundo. Geralmente eles oram contra toda sorte de coisas. 
Poucas orações são baseadas na Palavra. 

6. As orações dos apóstolos no Novo Testamento nos direcionam e 
tornam nossas orações mais vivas.  
Quando nós fazemos estas orações bíblicas: 

• Nós usamos como base a Palavra. 
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• Nós aprendemos como os apóstolos oravam. 
• Elas nos ensinam a responsabilidade da Igreja no mundo e quais 

devem ser nossos alvos. 
 
Um estudo das orações apostólicas nos revela algumas facetas importantes: 

1. As orações apostólicas focam na Pessoa de Deus. Nunca se dirige a 
satanás e as forças demoníacas são ignoradas por propósitos práticos. 

2. As orações apostólicas  focam nos aspectos fundamentais da fé, a 
essência de ser um cristão e o nosso testemunho no mundo. O foco é 
no caráter de Deus, na sabedoria de Deus e na vida cheia do Espírito. 
Quando estas coisas estiverem evidentes em uma congregação, nós 
veremos o poder de Deus. 

3. As orações apostólicas focam principalmente em orar para que Deus 
revele Sua glória na Igreja, por sabedoria e para ser cheia do 
conhecimento de Deus. 

4.  As orações apostólicas  focam no amor de Deus e no dar frutos. 
(Discípulos verdadeiros, boas obras, integridade e caráter.) Para que a 
Igreja seja cheia do amor de Deus e para que os seguidores de Jesus 
vivam neste amor. 

5. Estas orações expressam o coração de Deus, o Pai, para Sua Igreja. 
Paulo ora e escreve como pai das congregações que ele plantou, (1 Co 
4:15); e também expressa o coração de Deus o Pai. 

6. As orações apostólicas também focam na Igreja e nos crentes – no 
fortalecimento da Igreja e nos obreiros espirituais. 

7. Faça estas orações por sua congregação, pela Igreja em sua área, 
país e continente. 

 
    Uma oração baseada nas orações apostólicas: 

   Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de 
Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis, os seus 
caminhos! “Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu 
conselheiro?” Ou “quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser 
restituído?” Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A 
ele, pois, a glória eternamente. Amém, (Rm 11:33-36) !  Assim, ao Rei 
eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos 
séculos, (1 Tm 1:17). A qual, em suas épocas determinadas, há de ser 
revelada pelo bendito e único Soberano, o Rei dos reis e Senhor dos 
senhores; o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a 
quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder 
eterno  (1 Tm 6:15-16). 
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   Como nos dias de Herodes e Pôncio Pilatos, os reis da terra se levantam e 
juntos governam contra Ti, Senhor, e contra o Seu Filho Ungido Jesus Cristo. 
Pai, por todo o mundo Sua Igreja e seus filhos têm sido ameaçados. Agora 
Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que 
anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Estenda a tua mão para fazer 
curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo Servo Jesus, 
(Atos 4:23-31). 
 
   Senhor Deus, nós oramos para que o Senhor, o Deus da paciência e da 
consolação nos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, 
segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiquemos 
ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, a acolher-nos uns 
aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus, (Rm 
15:5-7). Que o Senhor, Deus da esperança nos encha de todo o gozo e paz 
no nosso crer, para que sejamos ricos de esperança no poder do Espírito 
Santo, (Rm 15:13). 
 
   Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de 
misericórdias e Deus de toda consolação! É ele que nos conforta em toda a 
nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer 
angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por 
Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em 
grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda 
por meio de Cristo, (2 Co 1:3-5). Nós oramos para que os Cristãos não 
façam coisas errada, (2 Co 13:7). Nossa oração é para que a Sua perfeição 
seja visível na vida dos crentes,  (2 Co 13:9).  Nós continuaremos a orar até 
que Cristo seja estabelecido na vida dos crentes, (Gl 4:19). 
 
   Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor tem nos abençoado nos 
reinos celestiais com toda sorte de bençãos espirituais em Cristo. Pois o 
Senhor nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e 
inculpáveis diante dos Teus olhos. Em amor, o Senhor predestinou que 
fôssemos adotados como filhos Teus, através de Jesus Cristo, de acordo 
com Sua vontade e graça. Nós rendemos a Ti toda a nossa gratidão pela 
Sua gloriosa graça, a qual o Senhor nos tem dado em Cristo. 
 
   Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem 
abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em 
Cristo, assim como nos escolheu, nele, antes da fundação do mundo, para 
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sermos santos e irrepreensíveis perante ele; e em amor nos predestinou 
para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o 
beneplácito de sua vontade,  para louvor da glória de sua graça, que ele nos 
concedeu gratuitamente no Amado, no qual temos a redenção, pelo seu 
sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus 
derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, 
desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que 
propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude 
dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra; nele, digo, no 
qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito 
daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim 
de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em 
Cristo; em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o 
evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com 
o Santo Espírito da promessa; o qual é o penhor da nossa herança, até ao 
resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Conseqüentemente, 
nós O  adoramos e glorificamos o Seu Nome, (Ef 1:3-14). 
 
   Pai, nos achegamos a Ti com gratidão e súplicas, e continuamos  fazendo 
menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor 
Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de 
revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso 
coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a 
riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do 
seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu 
poder; o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e 
fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo 
principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa 
referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as 
coisas debaixo dos pés e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à 
igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas 
as coisas, (Ef 1:15-23). 
 
   Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome 
toda família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza 
da sua glória, nos conceda que sejamos fortalecidos com poder, mediante o 
seu Espírito no homem interior; e, assim, habite Cristo no nosso coração, 
pela fé, estando nós arraigados e alicerçados em amor, a fim de podermos 
compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a 
altura, e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo 
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entendimento, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, 
àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto 
pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a 
glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o 
sempre. Amém, (Ef 3:14-21) ! 
 
   Pai, nós oramos com perseverança e súplica por todos os santos 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, (Ef 6:18-20).  
Suplicamos, ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra 
porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, para que eu o 
manifeste como devo fazer, (Cl 4:3-4). Pai, nós oramos juntos com todos os 
santos para que nós, que proclamamos a Palavra, sejamos protegidos dos 
rebeldes e que nossas palavras sejam aceitas por todos que as ouvirem, 
(Rm 15:30-32).  Nós oramos para que nós, que pregamos o evangelho,  
possamos ficar firmes na vontade de Deus, que sejamos espiritualmente 
maduros e obedientes, (Cl 4:12). O Senhor não nos deu espírito de timidez, 
mas espírito de poder, de amor e de disciplina, (2 Tm 1:7). 
 
   Pai, nós oramos para que o Senhor derrame sobre nós Seu Espírito de 
oração e súplicas, para que possamos nos dedicar em oração, vigiar e 
sermos agradecidos, (Cl 4:2). Nós oramos por uma Igreja que clamará a Ti 
dia e noite, para que o Senhor não nos abandone, (Lc 18:7; 1 Ts 3:9-13). 
 
   Pai, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em nós 
há de completá-la até ao Dia de Cristo Jesus. Também faço esta oração: que 
o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a 
percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e 
inculpáveis para o Dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante 
Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus, (Fl 1:6-11). 
 
   Pai, nós não andamos ansiosos de coisa alguma, pois o Senhor está perto 
de nós; mas em tudo, sejam conhecidas, diante de Deus, as nossas 
petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, 
que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa 
mente em Cristo Jesus, (Fl 4:5-7).  Senhor, nós pedimos que o Senhor, 
segundo a sua riqueza em glória,  em Cristo Jesus, supra cada uma de 
nossas necessidades. Ora, a nosso Deus  e Pai seja a glória pelos séculos 
dos séculos. Amém,  (Fl 4:19-20) ! 
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   O Senhor que dá semente ao que semeia e pão para alimento também 
suprirá e aumentará a nossa sementeira e multiplicará os frutos da nossa 
justiça, enriquecendo-nos, em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, 
por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus, (2 Co  9:10-11). 
 
   Nós não queremos cessar de orar por vós (como igreja) e de pedir que 
transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e 
entendimento espiritual; a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o 
seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno 
conhecimento de Deus; sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a 
força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade; com alegria, 
dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança 
dos santos na luz. (Cl 1:2-11) 
 
   O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo; e o vosso espírito, alma e 
corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso 
Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que nos chama, o qual também o fará, (1 Ts 
5:23-25). 
 
   Pai, não cessamos de orar por nós, para que o nosso Deus nos torne 
dignos da sua vocação e cumpra com poder todo propósito de bondade e 
obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado, (2 
Ts 1:11-12). Nós oramos para que em comunhão com outros crentes, nós 
possamos ativamente compartilhar a nossa fé, e tenhamos pleno 
conhecimento de todo bem que há em nós, para com Cristo, (Fm 1:6). 
 
   Nós oramos para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. 
Pai, oramos para que sejamos livres dos homens perversos e maus. 
Todavia, o Senhor é fiel; Ele nos confirmará e guardará do Maligno. Senhor,  
encha o nosso coração com o amor de Deus e com a constância de Cristo, 
(2 Ts 3:1-5). 
 
   Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, 
o grande Pastor  das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, nos aperfeiçoe 
em todo o bem, para cumprirmos a Sua vontade, operando em nós o que é 
agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o 
sempre, (Hb 13:20-21). 
 
   Que haja graça e paz em abundância, no pleno conhecimento de Deus e 
de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido 
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doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo 
conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e 
virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e mui grandes 
promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza 
divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. (2 Pe 1:2-4) 
 
   Senhor Jesus, só Tu és poderoso para nos guardar de tropeços e para nos 
apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. A Ti, único Deus, 
nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, 
império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. 
Amém! (Judas 23-24) 
 
 
 
Capítulo 22 
 

Ore pelas necessidades práticas do mundo – usando 

informações de jornais, TV e rádio  

 
Sugestões Práticas 

1. Compre jornal todos os dias (por uma semana),  ouça as notícias no 
rádio sempre que possível durante o dia e tente assistir a pelo menos 
um jornal na TV, para usar como informação. Estes três tipos de mídia 
nos dão uma idéia do que está acontecendo no mundo. 

2. A terra pertence ao Senhor e Ele nos escolheu, Seus filhos, como Seus 
representantes para governar a terra, cultivá-la e cuidar dela. Deus nos 
deu o ministério de rei, sacerdote e profeta, para cumprirmos nosso 
mandato e chamado. Neste caso, o ministério de sacerdote é o mais 
aplicável. Baseado no preço que Jesus pagou na cruz, nós 
intercedemos como sacerdotes, para pedir misericórdia e graça de 
Deus para o mundo. 

3. Pegue uma caneta vermelha e marque as notícias enquanto lê o jornal. 
Ore e pergunte ao Senhor dobre o que Ele gostaria que você orasse. O 
Espírito Santo irá lhe mostrar. Gaste alguns minutos e marque algumas 
notícias (5-10 artigos ou leituras). 

4. Leia a reportagem e peça ao Espírito Santo que lhe guie na oração. 
Não ore com uma atitude de julgamento e não seja crítico. Esqueça 
suas preferências e opiniões (Ex: sua posição política e como você se 
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sente sobre certas pessoas e situações). Não ore motivado pelo medo 
– ore de tal maneira que Deus receba as honras. 

5. Sempre ore de acordo com as Escrituras e use, se possível, porções 
bíblicas que sejam aplicáveis a situação específica. 

6. Ore pelas pessoas pelos nomes: 
• Ore para que Deus Se revele a eles. 
• Ore para que vejam o Seu amor. 
• Ore para que o Espírito Santo os convença do pecado, se for o 

caso, (João 16:8-11). 
• Ore pela cura emocional delas. 
• Ore pela salvação delas, quando for o caso. 
• Ore para que a verdade seja revelada. Geralmente mentiras e 

acusações obscurecem e atrasam as respostas às orações. 
• Ore para que Deus guie os corações destas pessoas na direção 

que Ele quer, como um curso de água, (Pv 21:1). 
• Ore as bençãos de Deus sobre cada indivíduo pelo qual você 

orou. 
7. Quando é óbvio que o indivíduo não tem um relacionamento com o 

Senhor, ore para que o Espírito Santo trabalhe nele. Peça ao Espírito 
Santo para revelar a verdade a seus corações de acordo com as 
seguintes questões: 

• Em quem eu posso confiar? 
• Qual é o propósito da minha vida? 
• Para onde irei depois que eu morrer? 
• Quando eu serei livre? 
• Por que eu odeio a Deus? 
• Por que eu fujo de Deus? 
• Como posso resolver os meus problemas? 

8. Não ore contra as pessoas e situações. Ore a Palavra de Deus e Seus 
propósitos criativos, proclame a Palavra, a autoridade e peça a benção 
de Deus nesta situação. Não tente em primeiro lugar orar para que as 
trevas se retirem, mas ore para que a glória e o poder de Deus venham 
nesta situação. Por exemplo, quando a pessoa for viciada por drogas, 
ore para que Deus revele Seu amor e aceitação, para que assim sejam 
removidas todas as formas de rejeição. 
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Capítulo 23 
 

Ore pelo governo 
 
Sugestões práticas 

1. Pegue informações dos jornais, Tv e rádio sobre o governo e use-os no 
seu tempo de oração. 

2. Não faça orações generalizadas. Espere no Senhor e peça que Ele te 
revele, através do Espírito Santo, por quais motivos e pessoas você 
deve orar. Não ore seus desejos e nem opiniões. 

3. Não faça orações de condenação. Ore as bençãos e o favor de Deus 
nos governos. Ore pela misericórdia e graça de Deus no trabalho do 
governo. Pergunte a Deus qual é a vontade Dele e ore de acordo com 
ela. 

 
Sobre o que devemos orar? 

1. Ore pelo presidente, ministros, senadores, deputados governadores, 
prefeitos, vereadores, conselheiros, embaixadores e oficiais do 
governo. Quando você souber o nome, ore por eles pelo nome. Como 
ribeiros de águas assim é o coração do rei na mão do SENHOR; este, 
segundo o seu querer, o inclina, (Pv 21:1).  Tira o perverso da 
presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça, (Pv 25:5). 

2. Ore pela Assembléia dos Deputados e pelo Legislativo; que não sejam 
aprovadas as leis que levam a injustiças, perdas e opressões, ou que 
se opõem à Palavra de Deus, ou que atrasem a proclamação do 
Evangelho. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a 
transtorna, (Pv 29:4). O rei que julga os pobres com eqüidade firmará o 
seu trono para sempre, (Pv 29:14). 

3. Olhe para os líderes do goveno da maneira que Jesus olharia para eles 
como pessoas escolhidas por Ele, que têm de fazer o Seu trabalho; 
pessoas que são pecadoras precisam de salvação e necessitam da 
sabedoria de Deus para fazerem o seu trabalho. Ore por eles com a 
mente de Cristo. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa 
instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo, (1 Co 2:16). 

4. Ore para que Deus Se revele a eles, assim eles verão e 
experimentarão o Seu amor. Ore pela benção de Deus na vida deles e 
para que as mãos de Deus sejam sobre eles. 
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5. Ore por suas famílias: por paz em seus lares, para que suas famílias 
sirvam ao Senhor e que apoiem os líderes em verdade, santidade e 
com sabedoria. 

6. Peça a Deus que traga à tona toda corrupção e que remova do 
governo os líderes que atuam para o prejuízo do país e que os 
substitua com líderes de Deus. Deixe que o Senhor o faça ao Seu 
tempo e à Sua maneira. 

7. Ore para que os líderes descubram que foram escolhidos por Deus, e 
que terão de responder a  Ele por aquilo a que foram confiados. Seja 
bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a 
sabedoria e o poder; é ele quem muda o tempo e as estações, remove 
reis e estabelece reis; ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos 
inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido; conhece o que está 
em trevas, e com ele mora a luz, (Dn 2:20-22). 

8. Ore pela salvação dos líderes do governo e pela paz do país, assim o 
evangelho crescerá mais rapidamente. Antes de tudo, pois, exorto que 
se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, 
em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se 
acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranqüila e 
mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de 
Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam 
salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, (1 Tm 2:1-4). 

9. Ore por cada líder do governo, para ser justo e governar com justiça, 
sem prejuízo, para que seu coração seja cheio do amor e temor do 
Senhor. Ore para que estes líderes vivam com integridade. Ele te 
declarou, Ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti: 
que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente 
com o teu Deus, (Mq 6:8). Agora, pois, ó reis, sede prudentes; deixai-
vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos 
nele com tremor, (Sl 2:10-11). Amor e fidelidade preservam o rei, e 
com benignidade sustém ele o seu trono, (Pv 20:28). 

10.  Ore para que o Espírito Santo convença os governantes do pecado, 
quando for necessário; e que eles o confessem e vivam longe dele. 
Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo: 
do pecado, porque não crêem em mim; da justiça, porque vou para o 
Pai, e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já 
está julgado, (João 16:8-11). 

11.  Ore para que o poder do Mal seja quebrado, o qual está tentando 
manter os governos sob o seu domínio. Agradeça a Deus pela vitória 
de Jesus na cruz e proclame, declare e confesse esta vitória sobre o 
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poder das trevas todos os dias. Ore para que a sabedoria e a glória de 
Deus em Cristo sejam conhecidas aos principados e poderes, como 
também dos dovernos e autoridades desta terra. Porque a nossa luta 
não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e 
potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as 
forças espirituais do mal, nas regiões celestes,  (Ef 6:12). Sujeitai-vos, 
portanto, a Deus; mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, (Tiago 4:7). 

12.  Ore para que a Igreja não tenha medo e seja uma voz profética para 
acompanhar e corrigir o governo quando for necessário. Prega a 
palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta 
com toda a longanimidade e doutrina, (2 Tm 4:2). 

13.  Ore para que a Igreja ache favor no governo, que permita que a Igreja 
continue a fazer o seu trabalho e que o governo ouça a voz profética 
da Igreja. O menino crescia e se fortalecia em espírito. E viveu nos 
desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. (Lc 1:80) 
Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria; e a graça 
de Deus estava sobre ele. (Lc 2:40) E crescia Jesus em sabedoria, 
estatura e graça, diante de Deus e dos homens. (Lc 2:52) 

14.  Ore pelos governantes e pessoas responsáveis que estão envolvidos 
nos seguintes setores da sociedade: política, mídia, religião, cultura, 
setor de economia/negócios, justiça, serviços de segurança (polícia e 
prisões), serviços de saúde (médicos/hospitais), educação (escolas, 
iniversidades), arte, recreação e esporte, governos locais/municipais, 
serviços do governo. Ore por sabedoria, entendimento, bons planos, 
integridade, diligência e que estes servidores sejam responsáveis com 
o trabalho a eles confiado. Ore também, para que as forças 
demoníacas que operam nestas áreas, gerando corrupção e injustiça, 
sejam quebradas, assim terão ajuda do alto. 

 
Pessoas e assuntos específicos para orar: 
1.                                                    2. 
3.                                                    4. 
5.                                                    6. 
7.                                                    8. 
9.                                                    10. 
 
          Orações Bíblicas compiladas para o governo: 
   Seja bendito o Teu nome, ó Deus, de eternidade a eternidade, porque Tua 
é a sabedoria e o poder; O Senhor é quem muda o tempo e as estações, 
remove reis e estabelece reis; dá sabedoria aos sábios e entendimento aos 
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inteligentes. O Senhor que revela o profundo e o escondido; conhece o que 
está em trevas, e contigo mora a luz, (Dn 2:20-22). 
 
   Pai, nos achegamos diante do Teu trono com súplicas, orações, 
intercessões, ações de graças, em favor do nosso governo e de todos os 
que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranqüila e 
mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, 
nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e 
cheguem ao pleno conhecimento da verdade, (1 Tm 2:1-4). O coração dos 
nossos governantes está nas mãos do Senhor, e o Senhor os dirige como 
ribeiros de águas, (Pv 21:1). Tira o perverso da presença dos nossos líderes, 
do presidente e dos ministros, assim poderão governar  em justiça e nós 
estaremos seguros, (Pv 25:5). Nós oramos para que este governo julgue os 
pobres com eqüidade, assim poderemos ter estabilidade em nosso país, (Pv 
29:14). 
 
   Senhor, mostre ao presidente, ao gabinete e aos governantes, o que é 
bom e que é o que o Senhor requer dele. Trabalhe em seus corações para 
que pratiquem a justiça, e amem a misericórdia, e andem humildemente com 
o Senhor, nosso Deus, (Mq 6:8). Conseqüentemente, nós declaramos, no 
Nome de Jesus Cristo, nosso Senhor: “Agora, pois, ó reis, sede prudentes; 
deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos 
nele com tremor”, (Sl 2:10-11).  Pai encha os corações de nossos 
governantes com justiça, assim seus olhos verão o mal e o dissiparão e 
nosso país conhecerá a paz, (Pv 20:8). Pai, por favor, envie o Espírito Santo 
para vir e trabalhar nos corações dos líderes, para que trabalhem com 
justiça, quando se reunirem para estabelecer leis e tomarem decisões. Que o 
Espírito Santo também os convença do pecado, quando e onde for 
necessário, e do Seu julgamento, que com certeza virá, (João 16:8-11). 
 
   Pai nós sabemos que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim 
contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo 
tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, (Ef 
6:12).  Como Sua Igreja, nós oramos que o Senhor proteja o nosso governo 
dos poderes deste mundo tenebroso, para que eles não se envolvam com 
bruxarias, idolatria ou qualquer atividade oculta. Tenha misericórida de nós! 
Nós oramos para que eles se submetam a Ti. Como Tua Igreja, nós 
resistimos ao diabo quando ele quiser atacar e iludir o governo, (Tiago 4:7). 
Pai, as armar com as quais guerreamos não são armas deste mundo. Pelo 
contrário, elas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anular 
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sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e 
levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, (2 Co 10:4-5). 
 
   Senhor, nós oramos por uma igreja que trará uma Palavra profética para o 
governo. Nós oramos para que a igreja esteja preparada a tempo e for a de 
tempo: para corrigir, repreender e encorajar com grande paciência e 
instruções cuidadosas, (2 Tm 4:2). 
 
 
 
Capítulo 24 
 

Orações missionárias 

 
Sugestões Práticas 

1. Primeiro olhe na descrição/explicação do que é um missionário de 
oração e como ele trabalha. O propósito do missionário de oração é de 
cumprir a Grande Comissão, (Mt 28:8-20),através da oração. 

2. Escolha um país ou um grupo de povos não-alcançados como alvo de 
suas orações. Um missionário de oração é alguém que adota um país 
ou áreas geográficas e ora por aquele país. Ele não vai fisicamente 
para o campo, mas faz a obra missionária através da oração de sua 
casa. O missionário de oração prepara o terreno espiritualmente, assim 
quando o missionário do campo semear as sementes, elas cairão em 
solo fértil. A vantagem do missionário de oração é que ele/ela pode ir a 
países ou lugares onde é proibido pregar o evangelho. Ninguém pode 
impedir que as orações de um missionário de oração  atravesse as 
fronteiras e tenham efeito sobre grandes distâncias. 

3. Veja o capítulo sobre como orar pelos não alcançados. 
4. O missionário de oração pode ser qualquer pessoa que esteja disposta 

a fazer o trabalho da oração instruído pelo Senhor: um aposentado, um 
estudante, uma pessoa de negócios, secretária ou vendedor. Você tem 
que se comprometer a ser um missionário de oração. Os missionários 
normais fazem o compromisso de irem para um país por um ano, dois 
ou enquanto eles viverem. Seria bom se o missionário de oração possa 
se comprometer a fazer a obra missionária, orando, por um país 
específico por um, dois anos ou mais tempo. 

5. Ore e ergunte ao Senhor em qual país você deve fazer a “obra 
missionária”. Faça pesquisas sobre o país pelo qual você deseja orar. 
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Adquira um mapa do país, marque as cidades importantes e ore cada 
dia por algumas destas cidades. Visite a biblioteca, assista TV, ouça o 
rádio, leia os jornais e esteja sensível por qualquer informação sobre o 
país. Quais são as pessoas e grupos encontrados naquele país? Quem 
é o presidente e quais são os líderes daquele país? Quais as religiões 
que eles têm? Quais igrejas ou organizações missionárias estão 
trabalhando lá e quem são os missionários? Escreva todas as 
informações importantes para usar na intercessão. Use o livro 
Operation World (Operação Mundial) para obter informações básicas 
do país pelo qual você está orando. Se você tem acesso à internet, 
você encontrará muitas  informações de países e grupos diferentes. 
Você pode até mesmo se inscrever para receber um jornal ou revista 
daquele país, a fim de ter informações regulares. 

6. Pegue uma pasta ou um caderno para guardar todas as informações 
importantes do país pelo qual você está orando. 

7. Ore pelos líderes do país, pelo governo e por todos que têm 
autoridade. 

8. Ore pelos obreiros das Igrejas Cristãs daquele país. Entre em contato 
com crentes, missionários, igrejas locais ou organizações missionárias 
daquele país; receba informações deles e ore por eles. 

9. Se o Senhor te orientar, você pode focar suas orações em uma cidade 
ou vila específica. 

10.  É importante se identificar com aquele país e população, que você 
começará a amar. Por exemplo, você pode jejuar regularmente por 
aquele país. Faça a obra de oração como se você estivesse 
fisicamente naquele país. Não veja o seu trabalho como missionário de 
oração como opção, mas pense que se você não orar ninguém irá 
conhecê-Lo. Ore como se ninguém mais estivesse orando por aquele 
país. Tenha responsabilidades espirituais por aquele país. 

11.  Não pense que as crianças não podem ser missionárias de oração. As 
crianças são intercessores fiéis. Os pais podem ajudar os filhos a 
montar um álbum com fotos de missionários de um país específico 
para estimulá-los em oração. O Espírito Santo está tremendamente 
ativo e está liberando poder sobre as crianças de todo o mundo para 
serem intercessores. 

12.  O desafio dos missionários de oração, basicamente, são os seguintes: 
• Preparar, através da oração, o terreno para se plantar as sementes. 
• De apoiar os obreiros e trabalhadores do Senhor através da oração. 
• De proteger os obreiros em oração, contra todos os ataques do mal. 
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• De orar com autoridade sobre toda opressão do mal, contra seus 
planos, conselhos e orar para que eles sejam quebrados, para que o 
Reino de Deus possa se extender. 
Existem quatro assuntos básicos pelos quais o missionário de oração 
deve orar sempre: 

- Pelos trabalhadores no campo e para que mais trabalhadores sejam 
enviados. (Mt 9:38) 

- Por portas abertas, para o evangelho se espalhar mais rápido, (Co 4:2-
3). 

- Por frutos espirituais, que irão durar, (2 Ts 3:1). 
- Pelos recursos necessários para o avanço do evangelho, (Rm 10:14-

15; Fp 4:19). 
 
Como orar pelas nações e povos não-alcançados 

- Quando você orar por um povo específico, peça ao Senhor que lhe dê 
porções bíblicas específicas. O que está no coração de Deus para 
aquele grupo? (João 3:16-17; 2 Pe 3:9) 

- Ore pelos líderes importantes do grupo ou país; pelos mais influentes, 
para que o Senhor retire toda a cegueira espiritual através do Espírito 
Santo. (2 Co 4:4) 

- Ore para que este grupo ou nação em específico se disiluda ou fique 
insatisfeito com seus ídolos. (João 8:32; 16:13; 2 Tm 3:7) 

- Ore por manisfestações de Deus entre tais grupos, (visões, sonhos, 
curas, etc). (Atos 4:30; Hb 2:4) 

- Ore por portas abertas para que missionários possam levar a Palavra 
até este grupo, (Sl 2:8; Co 4:3; Mt 9:37-39) . Ore pela proteção dos 
missionários, por sabedoria, pela unção do Espírito Santo no trabalho 
deles, por unidade entre os obreiros e pelo amor de Deus para com os 
não alcançados. (2 Cr 16:9; Sl 34:7; Sl 91; Ef 1:17-19; Zc 4:6; João 17) 

- Você deve saber que orações perseverantes enfraquecerão a 
resistência dos poderes demoníacos e as forças do mal que prendem 
as pessoas. Ore e peça ao Senhor que revele a você (ou ao seu grupo 
de oração) onde estão as forças malignas. Peça ao Senhor que lhe dê 
estratégias de como orar sobre estas forças e leis demoníacas, e como 
exercer autoridade no Nome de Jesus sobre o trabalho destas forças 
do mal. 

- Ore para que o Espírito de Deus estabeleça líderes neste grupo não 
alcançado, que edificará uma igreja forte entre seu povo. 

 



 120 

Você deve ficar atento nestes três aspectos básicos, quando orar 
detalhadamente pelo não alcançado: 
 
A.  A Igreja mundial 

- Ore para que a igreja tenha uma nova visão de missões. Ore para que 
informações sobre missões alcancem as congregações e os deixem 
cientes das necessidades existentes. Ore para que ministros/pastores 
preguem mais sobre missões e que isto se torne um assunto urgente 
em cada congregação. 

- Ore para que a igreja envie mais missionários. Poucas congregações 
não são capazes de enviar e sustentar pelo menos um missionário, 
nem que seja por um período curto. 

- Ore para que a igreja levante recursos para levar o evangelho até os 
não alcançados. 

- Ore para que a igreja entenda a importância da intercessão e que cada 
congregação inclua orações pelos não alcançados nos seus programas 
semanais. Este é um desafio e um privilégio da igreja, de orar, juntos 
com Cristo, pela salvação das nações, (Hb 7:25).  

- Ore para que a igreja possa entender que Cristo governa sobre as 
nações do mundo e que elas estão em suas mãos, (Sl 2:8; Sl 47:3-4, 8-
9). Deus tem autoridade sobre as nações, e é por isso que os Seus 
filhos têm de clamar a Deus pela salvação delas,  (Jó 12:23; Is 52:10). 

- A igreja deve orar para que seja cumprido cada plano e propósito de 
Deus para cada nação da terra, (Ap 5:9; Sl 22:28-29). 

- A igreja deve orar com o entendimento de que  Aquele que está em 
nós é maior do que o que está no mundo, (1 João 4:4). 

- A igreja de Cristo deve se humilhar perande Deus, porque até agora, 
temos nos preocupado tão pouco com a Grande Comissão. Nós 
devemos confessar a nossa falta de amor e nossas fraquezas. Nós 
devemos orar por unidade no Corpo de Cristo e entre os membros, 
para que assim possamos ter credibilidade para com os não salvos e 
cumprir nossa comissão como uma frente unida. 

- Ore por homens e mulheres de visão, para que tenham habilidade de 
mobilizar e de acompanhar a igreja na execusão do comando e 
mandato de levar o evangelho até os confins da terra. 

- Ore pelos missionários que estão indo para os campos de colheita: 
para uma aclimatização mais rápida, para que ele aprendam a língua 
mais rápido, entendam a cultura e os costumes das pessoas e para 
que vivam entre o povo com sabedoria e santidade. 
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- Ore pelos recursos necessários para comunicar mais efetivamente o 
evangelho ao não alcançado; ministérios com a mídia (TV e rádio), 
vídeos e áudios, Bíblias e livros espirituais na língua deles, cursos por 
correspondência, etc. 

- Ore especialmente pelo crescimento de ministérios com crianças e 
jovens. 

- Ore para que igrejas e várias organizações missionárias trabalhem 
juntas para alcançar tantos grupos diferentes. A falta de unidade na 
igreja é provavelmente a maior razão pelo pouco progresso da igreja 
em alcançar os não alcançados. 

- Ore por missionários trans-culturais e especialmente pelos “fazedores-
de-tendas” e profissionais cristãos, para irem para estes grupos não 
alcançados e trabalhar no meio deles. 

 
B. A igreja nos grupos/países não-alcançados: 

- A igreja já tem sido estabelecida em muitos paíse e entre muitos 
grupos de não-alcançados e em muitos casos, existe um pequeno 
grupo de crentes. Nós devemos orar por estes pequenos grupos e 
igrejas. Eles são a luz entre estes grupos não-alcançados. 

- Ore pelo desenvolvimento de liderança entre estes grupos. É 
necessária uma liderança de Deus, saudável, para o crescimento da 
igreja. Ore para que os cristãos possam se tornar discípulos maduros 
de Cristo.  

- Orem por perseverança no lugar de perseguição em países onde o 
Islamismo, Budismo, etc, são bem fortes. O Cristanismo raramente é 
tolerado. As pessoas que se convertem ao Cristianismo geralmente 
são perseguidas e  expulsas da comunidade. 

- Ore para que Deus encha seus filhos, que estão entre estes não-
alcançados, com o Espírito Santo e que o zelo por missões se enraíze 
no meio deles. Ore para que estes crentes percebam sua 
responsabilidade e não se intimidem diante do desafio ou qualquer 
forma de intimidação e resistência. 

- Ore especialmente para que os novos convertidos não escolham a 
emigração, pois ela enfraquece o testemunho Cristão naqueles grupos 
e regiões. 

- Ore por unidade entre estes pequenos grupos de crentes e ore contra 
ensinos falsos, que geralmente entram  e causam divisão nestas 
igrejas pequenas. 
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- Ore para que eles possam ter liberdade para adorar a Deus e pregar o 
evangelho. Infelizmente, muitos destes grupos não alcançados, vivem 
em países onde existem restrições para se pregar o evangelho. 

- Ore por um derramar sobrenatural do Espírito Santo nestas igrejas 
pequenas, (Atos 4:31). 

- Ore para que os crentes coloquem mais ênfase na oração. 
- Ore por reavivamento na igreja daquele país. Quando nós oramos por 

reavivamento, precisamos orar por algumas coisas: 
a. Que os Cristãos confessem seus pecados e fujam deles: “se 
o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e 
me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu 
ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua 
terra”, (2 Cr 7:14). 
b. Para que exista uma verdadeira fome por Deus nestas 
igrejas; “Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de 
todo o vosso coração”, (Jr 29:13). 
c. Para que a igreja seja mais generosa. Para que membros 
abram mão de seus títulos e mais do que títulos, pelo trabalho do 
Senhor. “Trazei todos os dízimos à casa do Tesouro, para que 
haja mantimento na minha casa; e provai-me nisto”, diz o 
SENHOR dos Exércitos, “se eu não vos abrir as janelas do céu e 
não derramar sobre vós bênção sem medida”, (Ml 3:10)  “Se 
abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então, a tua 
luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia”, 
(Is 58:10). 
d. Por unidade no Corpo de Cristo daquele País “a fim de que 
todos sejam um; e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti”, (João 
17:21). 
e. Por quebrantamento entre os cristãos: Porque assim diz o 
Alto, o Sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de 
Santo: “Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o 
contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos 
e vivificar o coração dos contritos” ,(Is 57:15). 
f. Para que os cristãos tenham mais intrepidez:  “Agora, 
Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos 
que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra”, (Atos 4:29). 

 
C. Ore especificamente através de orações práticas e por salvação entre os 
povos não-alcançados 
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- Ore para que o Espírito de Deus trabalhe no espírito deles, para que 
sintam a urgência de seguirem a Verdade de Deus em Cristo Jesus. 

- Ore para que famílias inteiras se convertam a Deus – O que facilitará a 
conversão de muitos outros. 

- Ore para que o Espírito Santo prepare os corações para receberem o 
evangelho ao ouví-lo. 

- Ore por covicção de pecados entre os não salvos e que isto os 
encorage de buscar a paz e libertação que só Cristo pode dar. 

- Ore especialmente pela salvação daqueles que estão em posição de 
autoridade e liderança. Ore para que eles confessem seus pecados e 
que possam, com intrepidez, proclamar a Cristo. 

-  Ore para que os não-salvos se cansem do pecado e que eles 
percebam que suas religiões são falsas e demoníacas. Ore para que 
eles comecem a buscar a verdade e para que seus corações 
encontrem a paz duradoura. 

- Adore a Deus enquanto você ora pelos não-salvos e creia que Deus 
pode salvar e curar as pessoas. 

 
 
 
Capítulo 25 
 

Orando como patrão no mercado de trabalho 

 
Sugestões Práticas 

1. Como obreiros espirituais (pastor/ministro/missionário) no mercado 
de trabalho, primeiro você é chamado e escolhido por Deus para dar 
frutos. Sua carreira lhe oferece um campo missionário ou 
congregação, no qual você deve trabalhar. 

2. Talvez você se veja como um fazedor de tenda. Se veja como um 
provedor de suas necessidades financeiras, que te capacitem a 
viver o seu chamado. 

3. Existe uma diferença entre uma carreira e um chamado. Seu 
chamado deve ter prioridade sobre a sua carreira. Como um Cristão, 
você é chamado a proclamar o evangelho da salvação e Senhorio 
de Cristo a todos os povos. Sua carreira é o trabalho que você faz 
todos os dias, independentemente de qual ela seja, (Ex: doutor, 
engenheiro, professor, banqueiro, corretor, etc). Deus nos dá uma 
carreira através da qual nós podemos viver o nosso chamado.  
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Através da sua carreira, você se relaciona com as pessoas e estas 
pessoas são o seu campo missionário e sua congregação. Nós 
chamamos de pastor ou ministro um “um pregador de púlpito”. Nós 
podemos chamar um cristão no mercado de trabalho de um 
“ministro de negócios”. 

4. Mercado de trabalho pode ser: Um setor de negócios, educação, 
governo, serviços de saúde, esporte e recreação, entertenimento e 
arte. 

5. A Palavra nos ensina que nós devemos ganhar o pão de cada dia 
através do trabalho das nossas mãos. Entretanto, nós precisamos 
lembrar de que Deus ainda é o Provedor de todas as nossas 
necessidades. Nós precisamos orar Mateus 6:11, mesmo enquanto 
trabalhamos diligentemente, o qual diz: “O pão nosso de cada dia 
dá-nos hoje.” Quando eu faço esta oração eu confesso que Deus é 
o Único que cuida de mim e supri todas as minhas necessidades. 

5. O Senhor nos colocou como pregadores em nossas 
comunidades. Uma das funções primárias de um pregador é de 
apresentar outras pessoas a Deus em oração. 

 
O que orar 

1. Responsabilize-se perante Deus pelos empregados que trabalham com 
você, os quais Deus lhe confiou. Ore e peça ao Senhor que te mostre 
por quem você deve orar, e sobre o que você deve orar por eles. 

2. Peça a Deus que faça de você um pescador de homens no seu lugar 
de trabalho e no mercado, uma testemunha intrépida da graça do 
nosso Senhor Jesus Cristo; alguém que não se envergonha do 
evangelho. “Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens”, 
disse Jesus, (Mt 4:19). Pois não me envergonho do evangelho, porque 
é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do 
judeu e também do grego; visto que a justiça de Deus se revela no 
evangelho, de fé em fé, como está escrito: “O justo viverá por fé”, (Rm 
1:16-17). “Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso 
Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu; pelo contrário, participa 
comigo dos sofrimentos, a favor do evangelho, segundo o poder de 
Deus”, (2 Tm 1:8). 

3. Ore pela salvação dos seus clientes e empregados. “Não retarda o 
Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada; pelo 
contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum 
pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento”, (2 Pe 3:9). 
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“Não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento”, (Lc 
5:32). 

4. Peça ao Senhor que lhe revele através do Espírito Santo as 
necessidades das pessoas. Peça ao Espírito Santo que lhe mostre 
quando você tiver de orar com alguém.  Ore as bençãos de Deus sobre 
a vida dos seus funcionários e suas famílias todos os dias; ore pela 
saúde deles, para que saibam tomar as decisões certas e pela 
proteção física e espiritual deles. “O SENHOR te abençoe e te guarde; 
o SENHOR faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de 
ti; o SENHOR sobre ti levante o rosto e te dê a paz”, (Nm 6:24-26). 
“Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: ‘Oh! Tomara que me 
abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me 
preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição!’ E Deus 
lhe concedeu o que lhe tinha pedido”, (1 Cr 4:10). 

5. Peça ao Senhor para que lhe capacite a ser disciplinado para gastar 
tempo com Ele. 

6. Ore por domínio próprio e gentileza para quando lhe tratarem mal, 
quando as coisas derem errado em seu negócio/ou trabalho e quando 
você tiver frustrações. “Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, 
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio 
próprio. Contra estas coisas não há lei”,  (Gl 5:22-23). “E  não nos 
deixes cair em tentação; mas livra-nos do mal, se perdoardes aos 
homens as suas ofensas, também vosso Pai  celeste vos perdoará; se, 
porém, não perdoardes aos homens [as suas ofensas], tampouco 
vosso Pai vos perdoará as vossas   
Ofensas”, (Mt 6:13-15). 

7. Ore para que o Senhor o proteja contra os assédios sexuais, 
desonestidade, compotamento antiético, falta de amor, de espírito crítico, 
mentiras, manipulação e de ser mandão e querer dominar as pessoas. 
“Não vos sobreveio tentação que não fosse humana; mas Deus é fiel e 
não permitirá que sejais tentados além das vossas forças; pelo contrário, 
juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a 
possais suportar”, (1 Co 10:13). “Pois esta é a vontade de Deus: a vossa 
santificação, que vos abstenhais da prostituição; que cada um de vós 
saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra …” , (1 Ts 4:3-4). 

8. Ore para que Deus o proteja, para não fazer do seu trabalho o seu deus; 
e para que você não seja escravo dele. Peça a Ele que lhe ensine na sua 
vida diária o significado dos Salmos 127:1-2: “Se o Senhor não edificar a 
casa, em vão trabalham os que a edificam; se o Senhor não guardar a 
cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, 
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repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes; aos seus 
amados ele o dá enquanto dormem”, (Sl 127:1-2). 

9.  Peça ao Senhor que te livre de murmurações e te faça contente com tudo 
o que Ele te dá. “Então, Pedro começou a dizer-lhe: -- Eis que nós tudo 
deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: -- Em verdade vos digo que 
ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, 
ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do evangelho, que não 
receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e 
campos, com perseguições; e, no mundo por vir, a vida eterna. Porém 
muitos primeiros serão últimos; e os últimos, primeiros. (Mc 10:28-31) 
Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos 
levar dele. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males; e alguns, 
nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com 
muitas dores”, (1 Tm 6:7,10). 

10.  Peça  ao Senhor que lhe ajude a ser justo e razoável. Pague salários 
justos e razoáveis. Pois a Escritura declara: “Não amordaces o boi, 
quando pisa o trigo. E ainda: O trabalhador é digno do seu salário”, (1 Tm 
5:18). 

11.  Dê o dízimo das suas entradas, e mais do que o dízimo para o trabalho 
do reino de Deus. Peça a direção do Senhor para investir o seu dinheiro 
com sabedoria no Seu Reino. “Trazei todos os dízimos à casa do 
Tesouro, para que haja mantimento na minha casa; e provai-me nisto, diz 
o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não 
derramar sobre vós bênção sem medida”, (Ml 3:10). Deus pode fazer-vos 
abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla 
suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: 
“Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre,” (2 Co 
9:8-9). Saiba que Ele irá te abençoar e cuidar de você: “Teste me…” 

12.  Peça ao Senhor que te dê um coração de servo, para que você seja um 
líder servo. “Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo 
se exaltar será humilhado; e quem a si mesmo se humilhar será exaltado”, 
(Mt 23:11-12). “Não será assim entre vós; pelo contrário, quem quiser 
tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva; e quem quiser ser o 
primeiro entre vós será vosso servo, (Mt 20:26-27). 

13.  Peça ao Senhor que lhe capacite a considerar os outros melhores que 
você. “Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, 
considerando cada um os outros superiores a si mesmo”, (Fl 2:3). 

14.  Peça ao Senhor que lhe ajude, pelo poder do Espírito Santo, a colocar 
em prática o discipulado no seu local de trabalho, e de ser um seguidor de 
Jesus lá. 
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15.  Ore para que o Senhor lhe ajude a tratar os outros como você gostaria 
que eles o tratassem. “A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta 
mais e mais; ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda”, 
(Pv 11:24). Tenha bons serviços e bons produtos para as pessoas. 

16.  Ore para que Deus, através do Espírito Santo, coloque o Seu amor no 
seu coração para amar incondicionalmente; para ser forte no seu íntimo, e 
para entender a totalidade do amor de Deus para com você. “E também 
oro…  pela suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, 
segundo a eficácia da força do seu poder”, (Ef 1:19).  “Para  que, segundo 
a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, 
mediante o seu Espírito no homem interior; e, assim, habite Cristo no 
vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a 
fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o 
comprimento, e a altura, e a profundidade e conhecero amor de Cristo, 
que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a 
plenitude de Deus”, (Ef 3:16-19). “Ora, a esperança não confunde, porque 
o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que 
nos foi outorgado”, (Rm 5:5). 

17.  Ore diariamente pedindo ao Espírito de Deus que opere em seu coração. 
“Repousará sobre ele o Espírito do SENHOR, o Espírito de sabedoria e 
de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de 
conhecimento e de temor do SENHOR”, (Is 11:2). 

18. Ore para que Deus lhe ajude a poder controlar conflitos entre as pessoas; 
para saber o que fazer, e como ajudar as pessoas que estão feridas. 

19.  Ore por sinais, milagres e pelo trabalho poderoso do Espírito Santo no 
seu local de trabalho. “E não há salvação em nenhum outro; porque 
abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, 
pelo qual importa que sejamos salvos”, (Atos 4:12). “Agora, Senhor, olha 
para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com 
toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer 
curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo Servo 
Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos; todos 
ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra 
de Deus, (Atos 4:29-31). “Dando Deus testemunho juntamente com eles, 
por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito 
Santo, segundo a sua vontade”, (Hb 2:4). “A minha palavra e a minha 
pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas 
em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se 
apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus”, (1 Co 2:4-5). 
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20.  Ore diariamente pelo estabelecimento do Reino de Deus no seu local de 
trabalho. Peça ao Espírito Santo que lhe ensine o que isto significa e 
sobre o que você deve orar. “Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que 
estás nos céus, santificado seja o teu nome; venha o teu reino; faça-se a 
tua vontade, assim na terra como no céu”, (Mt 6:9-10). 

 
 
 
Capítulo 26 
 

Orando como um funcionário 

 

Sugestões Práticas 
1. Você precisa se ver como um ministro (pastor/ministro/missionário) no seu 

local de trabalho. Você primeiramente foi escolhido e chamado por Deus 
para dar fruto espiritual. Sua carreira é o seu campo missionário e a 
congregação na qual você trabalha. 

2. Talvez você se veja como um missionário “fazedor de tenda”. Olhe para si 
mesmo como alguém que provê suas necessidades financeiras para lhe 
capacitar a cumprir o seu chamado. 

3. Existe uma diferença entre carreira e chamado. O seu chamado deve ter 
prioridade sobre a sua carreira. Como cristão você foi chamado para 
proclamar o evangelho da salvação e o senhorio de Cristo às pessoas. 
Sua carreira é o trabalho que você faz todos os dias, independentemente 
de qual seja, (ex.: médico, engenheiro, professor, banqueiro, corretor, 
etc). Deus nos dá a carreira pela qual nós podemos viver o nosso 
chamado. Através da sua carreira, você encontra as pessoas e estas 
pessoas são o seu campo missionário e sua congregação. Um pastor ou 
ministro pode ser visto como um “ministro do púlpito”. Da mesma forma 
nós podemos chamar os Cristãos no mercado de trabalho de “ministros 
de negócios”. 

4. Podemos definir os seguintes setores de lugar de negócios: O setor de 
negócios, educação, governo, serviços de saúde, esporte e recreação, 
entertenimento e arte. 

5. A Palavra nos ensina que nós devemos ganhar o pão de cada dia através 
do trabalho das nossas mãos. Entretanto, nós precisamos lembrar que 
Deus ainda é o Provedor de todas as nossas necessidades. Nós 
precisamos orar Mateus 6:11, mesmo enquanto trabalhamos 
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diligentemente o qual diz: “O pão nosso de cada dia dá-nos hoje”. Quando 
eu faço esta oração, confesso que Deus é o Único que cuida de mim e 
supre todas as minhas necessidades. 

6. O Senhor nos colocou como pregadores em nossas comunidades. Uma 
das funções primárias de um pregador é de apresentar outras pessoas a 
Deus em oração. 

 
O que orar 

1. Responsabilize-se perante Deus pelo trabalho que o seu patrão lhe 
confiou. 

2. Faça o trabalho como se fosse para o Senhor … “Tudo quanto te vier à 
mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças”, (Ec 9:10). “Tudo 
quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não 
para homens”, (Cl 3:23). Portanto, quer comais, quer  bebais ou façais 
outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus”, (1 Co 10:31). 

3. Ore por atitude de submissão, obediência e vontade de cumprir os 
regulamentos e de cumprir suas instruções. Ore por uma atitude de 
servo. 

4. Ore por criatividade. O Espírito de Deus em nós é um Espírito criativo. 
Ore para que o Espírito lhe mostre maneiras melhores de fazer seu 
trabalho, maneiras novas de pensar, e coisas novas que poderão 
beneficiar a você e a seu patrão. 

5. Peça ao Senhor que lhe faça um pescador de homens no seu trabalho, 
para ser uma testemnha intrépida da graça do Senhor Jesus e não 
tenha vergonha do evangelho. “E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos 
farei pescadores de homens”, (Mt 4:19). “Pois não me envergonho do 
evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele 
que crê, primeiro do judeu e também do grego; visto que a justiça de 
Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: O justo 
viverá por fé”, (Rm 1:16-17). “Não te envergonhes, portanto, do 
testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu; 
pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do evangelho, 
segundo o poder de Deus”, (2 Tm 1:8). 

6. Ore pela salvação das pessoas que trabalham com você. Ore também 
pela salvação do seu patrão, dos outros funcionários e clientes. “Não 
retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada; 
pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que 
nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento”, (2 Pe 
3:9). “Não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento”, 
(Lc 5:32).  Peça ao Senhor que lhe mostre as necessidades do povo, 
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suas necessidades diárias, desafios, feridas e dores emocionais. Peça 
ao Senhor que lhe ajude a ser disciplinado na maneira de orar por eles. 
Confie no Espírito Santo para que lhe mostre a hora certa de orar pelas 
necessidades deles. 

7. Ore diariamente para que Deus abençoe seu patrão, pela sua família, 
saúde, proteção físisca e espiritual e por sabedoria para fazer as 
decisões certas. Ore também pelas bênçãos de Deus sobre seus 
colegas de trabalho e pelos seus clientes. “O SENHOR te abençoe e te 
guarde; o SENHOR faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha 
misericórdia de ti; o SENHOR sobre ti levante o rosto e te dê a paz”, 
(Nm 6:24-26). “Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: Oh! Tomara 
que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua 
mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição! 
E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido.” (1 Cr 4:10). 

8. Peça ao Senhor para que o capacite a ser disciplinado para gastar 
tempo com Ele. 

9. Ore por domínio próprio e gentileza para quando lhe tratarem mal, 
quando as coisas derem errado em seu negócio ou trabalho, e quando 
você tiver frustrações. “Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, 
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio 
próprio. Contra estas coisas não há lei”, (Gl 5:22-23).  Peça ao Senhor 
que te ensine a perdoar os que lhe ofendem e também para que você 
peça perdão quando estiver errado. “Se perdoardes aos homens as 
suas ofensas, também vosso Pai  celeste vos perdoará; se, porém, não 
perdoardes aos homens [as suas ofensas], tampouco vosso Pai vos 
perdoará as vossas  ofensas”, (Mt 6:13-15). 

10.  Ore para que o Senhor o proteja contra os assédios sexuais, 
desonestidade, compotamento antiético, falta de amor, de espírito 
crítico, das mentiras.  “Pois esta é a vontade de Deus: a vossa 
santificação, que vos abstenhais da prostituição; que cada um de vós 
saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, …” (1 Ts 4:3-4). 
“Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu 
próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não 
pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao 
diabo. Aquele que furtava não furte mais; antes, trabalhe, fazendo com 
as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao 
necessitado. 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. E não entristeçais o Espírito de 
Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós, 
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toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim 
toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, 
compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em 
Cristo, vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos 
amados; e andai em amor, como também Cristo nos amou e se 
entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em 
aroma suave. O fruto da luz e as obras das trevas. Mas a impudicícia e 
toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, 
como convém a santos; nem conversação torpe, nem palavras vãs ou 
chocarrices, coisas essas inconvenientes; antes, pelo contrário, ações 
de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou 
avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus”, (Ef 
4:25-5:5). 

11. Ore para que Deus o proteja para não fazer do seu trabalho o seu 
deus e para que você não seja escravo dele. Peça a Ele que lhe ensine 
na sua vida diária o significado dos Salmos 127:1-2 : “Se o Senhor não 
edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam; se o Senhor não 
guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de 
madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente 
granjeastes; aos seus amados ele o dá enquanto dormem”, (Sl 127:1-
2). 

12.  Peça ao Senhor que o livre de murmurações e lhe faça contente com 
tudo o que Ele lhe dá. Então, Pedro começou a dizer-lhe: “Eis que nós 
tudo deixamos e te seguimos.” Tornou Jesus: “Em verdade vos digo 
que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, 
ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do 
evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, 
irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições; e, no mundo 
por vir, a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos; e os 
últimos, primeiros”, (Mc 10:28-31). Tendo sustento e com que nos 
vestir, estejamos contentes. O amor do dinheiro é raiz de todos os 
males; e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se 
atormentaram com muitas dores, (1 Tm 6:8-10). 

13.  Dê o dízimo das suas entradas, e mais do que o dízimo para o 
trabalho do reino de Deus. Peça a direção do Senhor para investir o 
seu dinheiro com sabedoria no Seu Reino. “Trazei todos os dízimos à 
casa do Tesouro, para que haja mantimento na minha casa; e provai-
me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do 
céu e não derramar sobre vós bênção sem medida”, (Ml 3:10). Deus 
pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, 
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em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como 
está escrito: Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para 
sempre, (2 Co 9:8-9). Saiba que Ele irá lhe abençoar e cuidar de você. 

14.  Peça ao Senhor que te dê um coração de servo, para que você seja 
um líder servo. “Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si 
mesmo se exaltar será humilhado; e quem a si mesmo se humilhar 
será exaltado”, (Mt 23:11-12). “Não é assim entre vós; pelo contrário, 
quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva; e 
quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo”,(Mt 20:26-27). 

15.  Peça ao Senhor que lhe ajude a trabalhar em equipe e lhe capacite a 
considerar os outros melhores que você. “Nada façais por partidarismo 
ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros 
superiores a si mesmo”, (Fl 2:3). 

16.  Peça ao Senhor que te ajude, pelo poder do Espírito Santo, a colocar 
em prática o discipulado no seu local de trabalho, e de ser um seguidor 
de Jesus lá. 

17.  Ore para que o Senhor lhe ajude a tratar os outros como você gostaria 
que eles o tratassem. “A quem dá liberalmente, ainda se lhe 
acrescenta mais e mais; ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á 
em pura perda”, (Pv 11:24). 

18.  Ore para que Deus, através do Espírito Santo, coloque o Seu amor no 
seu coração, para amar incondicionalmente, para ser forte no seu 
íntimo e para entender a totalidade do amor de Deus para com você. 
“E também oro … pela suprema grandeza do seu poder para com os 
que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder”, (Ef 1:19). 
“Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais 
fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior; e, 
assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados 
e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os 
santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade 
e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que 
sejais tomados de toda a plenitude de Deus”, (Ef 3:16-19). “Ora, a 
esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em 
nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado”, (Rm 5:5). 

19.  Ore diariamente pedindo ao Espírito de Deus que opere em seu 
coração. “Repousará sobre ele o Espírito do SENHOR, o Espírito de 
sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o 
Espírito de conhecimento e de temor do SENHOR”, (Is 11:2). 

20.  Ore para que Deus lhe ajude a poder controlar conflitos entre as 
pessoas para saber o que fazer. 



 133 

21.  Ore por sinais, milagres e pelo trabalho poderoso do Espírito Santo no 
seu local de trabalho. “E não há salvação em nenhum outro; porque 
abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, 
pelo qual importa que sejamos salvos”, (Atos 4:12).  “Agora, Senhor, 
olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem 
com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para 
fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo 
Servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos; 
todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a 
palavra de Deus”, (Atos 4:29-31).  “Dando Deus testemunho 
juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por 
distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade”, (Hb 2:4). “A 
minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem 
persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de 
poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e 
sim no poder de Deus,” (1 Co 2:4-5). 

22.  Ore diariamente pelo estabelecimento do Reino de Deus no seu local 
de trabalho. Peça ao Espírito Santo que lhe ensine o que isto significa 
e sobre o que você deve orar. Portanto, vós orareis assim: “Pai nosso, 
que estás nos céus, santificado seja o teu nome; venha o teu reino; 
faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu”, (Mt 6:9-10). 

 
 
 
Capítulo 27 
 

Como gastar uma hora em oração 

 

Sugestões Práticas 
1. Este guia de oração é dividido em 12 segmentos de 5 minutos. Gaste 

mais ou menos 5 minutos orando por cada segmento. Não seja 
legalista acerca dos 5 minutos. Talvez você queira gastar mais tempo 
em um segmento e menos tempo em outro. Isto é apenas um guia. 

2. Não existe na Bíblia uma receita que nós ‘devemos’ orar por uma hora, 
mas existem muitas pessoas que gostaria de gastar mais tempo em 
oração, mas não sabem  como fazê-lo de uma forma significativa. 
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3. Estas sugestões são apenas exemplos de como ter um tempo 
significante de oração. Você pode substituir qualquer um dos 
segmentos por outros assuntos. 

4. A composição deste ‘guia de oração’ também nos ajuda a focar em 
vários tipos de oração durante nosso tempo de oração. Ex.: adoração, 
arrependimento, auto-exame, intercessão, esperar no Senhor, orar as 
promessas Bíblicas, louvor, etc. 

 
BUSQUE A MINHA FACE (Sl 27:8) 
 
Sugestões Práticas de como orar por uma hora 

1. Busque a Sua face clamando pelo Seu Nome, (5 min.). 
Jeová, a Fonte de toda paciência e consolação, (Rm 15:5); Deus de 
compaixão e de misericórdia, (Ex 34:6); El-Shadai (o Todo-poderoso, O 
Todo-suficiente, O que Satisfaz, (Gn 17:1); Jeová Jirê (o Deus que 
provê), (Gn 22:14); Jeofá-Rafá (O Senhor que te cura), (Ex 15:26); 
Jeová-Shalom (o Senhor que dá descanso; o Senhor é paz), (Jz 6:24); 
o Rei do mundo inteiro, (Mq 4:13); Jesus Cristo é o Caminho, a 
Verdade e a Vida, (João 14:6); Cristo, o  Poder e a Sabedoria de Deus, 
(1 Co 1:24); O Cordeiro no centro do trono, (Ap 7:17); o Cordeiro que 
foi morto, (Ap 5:12; Cristo a Esperança da glória, (Cl 1:27); o Espírito 
de Entendimento, Conselho e Força, Conhecimento e Temor do 
Senhor, (Is 11:2); Graça e Súplica, Santidade, Amor, Verdade, Poder, 
Auto-controle, Sabedoria e Revelação do Conhecimento d’Ele. O 
Espírito de Glória, (Is 11:2). 
 

2. Busque Sua face orando por um avivamento pessoal (5 min.). 
Faça a si mesmo as seguintes perguntas: 

1. Existe algum pecado na minha vida que eu ainda não tenha 
confessado? 

2. Tenho alguma amargura ou falta de perdão no meu coração? 
3. Existe alguma prática duvidosa em minha vida? 
4. Será que estou obedecendo ao Espírito Santo em todas as 

coisas? 
5. Posso testemunhar de Jesus sem me sentir envergonhado? 

 
3. Busque Sua face pelos amigos e familiares não cristãos (5 min.). 

1. 
2. 
3. 
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4. 
5. 
 
Ore pela salvação deles, para que Deus os abençoe (espiritualmente, 
socialmente, emocionalmente), e ore também pelas necessidades 
deles. 
 

4. Busque a Sua face para que a Sua glória seja revelada na igreja (5 
min.). 

Escreve 5 pedidos de oração a favor de sua igreja  
     1. 
     2. 
     3. 
     4. 
     5. 
 
e /ou 
 
Busque Sua face em favor da igreja. 
1. Ore para que congregações sejam transformadas em casas de      
oração por todas as nações, (Is 56:7; Mt 21:13). 
2. Ore para que as congregações cumpram a Grande Comissão, (Mt   
28:18-20). 
3. Ore para que as congregações cumpram o Grande Mandamento, (Mt 
22:37-40). 
4. Ore por um avivamento espiritual na igreja, (Ef 1:17-23). 
5. Ore para que a igreja seja fiel para com a Palavra e seja efetiva para 
suprir as necessidades das pessoas, (2 Tm 3:1-17). 
 
5. Busque Sua face por suas necessidades pessoais ( 5 min) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
6. Busque Sua face orando através da Palavra (5 min.). 
Comece orando sistematicamente através de Salmos. Leia e ore dois ou 
três salmos de cada vez. 
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7. Busque Sua face orando para que as forças malignas sejam quebradas 
e que as pessoas envolvidas confessem seus pecados (5 min.). 
1. Imoralidade; 
2. Bruxaria e idolatria; 
3. Injustiça: comportamentos e atos cruéis; 
4. Racismo: ódio racial e orgulho étnico; 
5. Alianças malignas. 

 
8. Busque Sua face orando por soluções a respeito destes problemas em 

todo o mundo (5 min.). 
1. Epidemias de AIDS/HIV 
2. O crescimento da pobreza e das pessoas em necessidades; 
3. Corrupção em todos os níveis; 
4. Pela igreja perseguida em muitos países; 
5. Guerras, derramamento de sangue: exploração e violências. 

 
 
9. Busque Sua face pelas nações (5 min.). 
Escreva o nome de cinco países e ore por eles 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
   Por avivamento 

1. Pela salvação do não-alcançado e do não-salvo. 
2. Por líderes maduros e com temor a Deus. 
3. Pela multiplicação de discípulos dedicados. 
4. Por um despertar das congregações locais para a visão missionária. 

 
e/ou 
 
Busque Sua face pelas nações 
      1. Ore para que as nações que Jesus Cristo é o Caminho, a     
Verdade e a Vida, (João 14:6). 
       2. Ore para os povos não-alcançados da terra sejam alcançados pelo 
evangelho, (Lc 24:46-48). 
       3.Ore para que a glória  e a paz de Deus seja derramada sobre as 
nações, (Zc 9:10). 
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       4. Ore para que reis e governos se submetam ao Senhorio de Jesus 
como Rei dos Reis, (Is 49:7). 
       5. Ore para que Deus abençoe as nações, (Jr 4:1-2). 
 
 
10. Busque Sua face pelos seguintes problemas no mundo todo (5 min) 
1. Pela revelação da glória de Deus em toda a terra. 
2. Pela cura das nações. 
3. Por reconciliação em todos os níveis (famílias, igrejas, grupos étnicos 
ou raças, países, etc). 
4. Pelo enfraquecimento de fortalezas, estruturas e sistemas políticos que 
estão destruindo as vidas das pessoas. 
5. Ore para que as bençãos de Deus sejam sobre todas as nações. 
 
e/ou 
 
Busque Sua face orando pelos jovens (5 min.). 
1. Para que esta geração de jovens alcance seus pares com o evangelho. 
2. Para que os jovens tenham uma intimidade nova com Deus e lhe 
obedeçam. 
3. Por discípulos comprometidos, radicais e que vivam em santidade. 
4. Para que sirvam a Deus radicalmente e O sigam onde Ele lhes guiar. 
5. Por corações apaixonados, para alcançarem e servirem até o mais 
pobre e miserável. 
 
 
11. Busque Sua face por reconciliação entre as pessoas com Deus e uns 
para com os outros (5 min) 
      1. Ore para que as nações confessem seus maus tratos, ofenças e 
opressões para com seus povos ou outras nações e que acabem com 
estas atitudes de superioridade. 
      2. Ore por reconciliações de todos os níveis ( nas famílias, mulheres e 
crianças oprimidas, entre igrejas e denominações, grupos étnicos ou 
raças, entre nações, etc). 
      3. Ore para que as forças malignas sejam removidas, estruturas e 
sistemas políticos que estão destruindo as vidas das pessoas. 
     4. Ore para que as pessoas se perdoem e que possam restituir quando 
for necessário. 
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12. Busque Sua face com louvor e adoração (5 min). 
 
Termine o seu tempo de oração com louvor e adoração. Leia um dos 
Salmos entre 144 e 150. Agradeça a Deus pela Sua bondade e gaste um 
tempo abençoando as pessoas que vierem à sua mente, no Nome de 
nosso Senhor Jesus Cristo. 
 
 
          Uma hora que muda o mundo 
   Em seu livro The Hour that changes the world (A Hora que muda o 
mundo), Dick Eastman sugere que você divida a hora em 12 períodos de 
cinco minutos.  A cada 5 minutos você muda para outro motivo de oração. 

 
1. Louvor e adoração é um ato de consagração a Deus. 
Salmo 115:1:  “Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, 
por teu amor e tua fidelidade.” 

• Adore a Deus pelo que Ele é: o Teu criador; por Sua Palavra que 
não falha; por sua salvação; porque você está incluído em Seus 
planos. 

• Ela eleva e honra a Deus. 
• Ela reconhece que é Deus, O exalta com nossas palavras, com todo 

o nosso ser e com nossas orações. 
• Louve o seu Nome, sua justiça, amor, santidade, onipotência, 

grandeza, fidelidade, onisciência, Sua Palavra, sua criação, sua obra 
redentora, etc. Você pode escolher cada hora um tema diferente 
para seu louvor e adoração. Explore este tema ao máximo, medite 
nele e faça considerações práticas para sua vida e para a vida das 
pessoas. 

 
2.  Espere no Senhor e renda-se a Ele, em amor e admiração para 

com Deus, ( geralmente uma oração sem palavras). 
Sl 46:10: “Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus”. 
 

• É ficar em silêncio diante de Deus. 
• É fechar as portas, no espírito, para qualquer influência do 

mundo. 
• É entrar em Sua presença pela fé. 
• Durante este período de silêncio, você foque em Deus e  

dedique-se totalmente a Ele. Alegre-se em Sua presença e por 
causa de Sua presença. 



 139 

 
- Este é um tempo de comunicação íntima e pessoal com Deus, é 

quando você, um ser limitado entra na presença de Deus, O Ser 
Ilimitado e Infinito. 

- Neste momento, você tem que estar certo que tem um contato vivo 
com Deus. Durante este tempo de esperar no Senhor, não existe 
espaço para impaciência e urgência, não podemos ter pressa. 

- Durante este tempo, você não deve pensar em mais nada além de 
Deus o Pai, Seu Filho Jesus seu Salvador e no Espírito Santo. 

- Você não precisa se preocupar no que vai falar. Concentre-se no 
seu relacionamento com Deus e seu amor por Ele. 

 
3.  Confissão/ humilhe-se em um ato de confissão e limpeza do seu ser 

como um templo de Deus, para dar todo acesso a Deus. 
“Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa 
salvar; nem surdo o Seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as 
vossas iniqüidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e 
os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não 
ouça”,(Is 59:1-2). “Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e 
justo para nos  perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda 
injustiça”, (1 jo 1.9).. 
 

- É hora de nomear o seu pecado, confessar sua culpa, reconhecer o 
que está errado, abandoná-lo, e aceitar o perdão de Deus. 

- Onde você pode pedir a Deus que lhe mostre qualquer forma de 
orgulho, falta de amor e confesse-os e acabe com isso. 

- É um tempo de introspecção e de deixar que o Espírito Santo lhe 
mostre algum pecado não confessado. Você só recebe perdão e 
libertação de seus pecados através do sangue do Senhor Jesus e 
através do Seu sofrimento e morte na cruz. 

- Ao confessar o seu pecado você não está necessariamente pedindo 
a Deus que mude as circunstâncias, mas que Ele o perdoe e o 
mude. 

 
4. Orar as Escrituras é alimentar-se espiritualemte e orar de acordo com a 

agenda e revelação de Deus. 
- Esta é uma oração recheada pela Palavra: a Palavra é o seu 

manual de como orar. 
- É para se orar de acordo com as promessas de Deus. São as 

promessas de Deus fortalecendo sua fé. 
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- Em primeiro lugar, a Bíblia é um livro no qual devemos crer e 
obedecer. Você pode perguntar: “Senhor, em qual promessa o 
Senhor deseja que eu me apegue, qual mandamento devo 
obedecer, em qual conselho eu devo atentar?” 

- Devemos lembrar o Senhor das Suas promessas. Ao ler a Bíblia, 
você deve perguntar ao Senhor como deve aplicá-la em sua vida 
diária e em seu tempo de oração. 

 
 

5. Vigiar é um tempo de observação espiritual, para saber as coisas pelas 
quais precisa orar. 

 
“Perseverai na oração, vigiando com ações de graça”, (Cl 4:2). 
- Vigiar e estar ciente de possíveis ataques de Satanás. Ore e peça 

ao Espírito Santo que lhe mostre os planos, métodos, forças e 
estratégias do mal. 

- De estar ciente de qualquer direção de Deus. 
- Busque intuição, discernimento e sabedoria para perceber onde 

você deve focar em oração e quais devem ser suas prioridades. 
- Para entender a vontade de Deus, onde Ele quer te usar. 
- Para perguntar a Deus o que Ele tem na agenda e no Seu coração. 
- Tem algumas coisas nos jornais, Tv ou rádio pelas quais você 

precisa orar, como problemas econômicos, distúrbios políticos e 
guerras. São problemas pelos quais o Senhor quer que você ore? 

 
 

6. Interceder é se colocar na brecha por outras pessoas, concentrar nas 
necessidades e desejos de outras pessoas. 
“Antes de tudo, pois, exorto que se use a preatica de súplicas, 
orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os 
homensem favor de reis e de todos os que se acham investidos de 
autoridade, para que vivamos vida tranqüila e mansa, com toda 
piedade e respeito”, (1 Tm 2:1-2). 

-  Para orar pelo plano de Deus para a vida de outras pessoas. 
- De se colocar entre Deus e outra pessoa e orar pelas suas 

necessidades, de clamar por misericórdia e graça. 
- Esta é uma posição espiritual perante Deus; mantenha-se firme até 

que teha certeza que Deus o ouve e que Ele o libere para orar sobre 
isto. 
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- Esta é a maneira de Deus envolver Seus filhos em Seus planos para o 
mundo. 

- Quando você intercede, você se coloca ao lado de Deus e trabalha 
com Ele pela salvação ou pelo bem de alguém. 

 
   Através da oração, você pode acabar se envolvendo em uma batalha 
espiritual contra os poderes do mal. Ore e peça a Deus que lhe revele, 
através do Espírito Santo, onde estas forças estão atuando. No poder e 
autoridade de Cristo, você deve amarrar os poderes de Satanás em o Nome 
de Jesus, e destruir suas fortalezas e argumentos. Resista ao mal e não dê a 
ele nenhum espaço. Jesus já derrotou o mal na cruz. Nós como cristãos 
devemos proclamar esta vitória sobre todas as áreas de nossas vidas. 
 
 

7. Petições a favor de suas necessidades pessoais 
 
“O pão nosso de cada dia dá-nos hoje”, (Mt 6:11). Jabez invocou o 
Deus  de Israel, dizendo: “Oxalá me abençoes e me alargues as 
fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo 
que não me sobrevenha aflição! “ E Deus lhe concedeu o que lhe tinha 
pedido, (1 Cr 4:10.) Não andeis ansiosos de cousa alguma; em tudo, 
porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela 
oração e pela súplica, com ações de graça”, (Fl 4:6). 
 

- Para orar pelo “seu pão diário”. 
- Para entregar suas aflições, crises, necessidades e desejos a Deus. 
- Para pedir, com toda humildade e dependência, que Deus supra todas 

as suas necessidades. Apresente-se a Ele como seu filho e seu servo. 
- Não dê ordens a Deus. 
- Venha em fé e verdade; venha como amigo de Deus. Seja específico. 
- Como cristão você pode humildemente levar as suas necessidades ao 

Pai. Vcoê pode orar com expectativas, mesmo por coisas pequenas. 
- Cuidado com os desejos egoístas. 

 
 
8. Ação de graça é quando você expressa sua gratidão a Deus por Seu 

cuidado, proteção, e por quem Ele é. 
“Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo   
Jesus para convosco”, ( 1 Ts 5:18). 
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- Pense no seu dia e agradeça a Deus por Seu cuidado para com você e 
para com os outros. 

- Agradeça a Deus pelas coisas novas que Ele tem feito: 
espiritualmente, fisicamente e socialmente. 

- Agradeça-O por quem Ele é, Seus dons, respostas às orações … todas 
as Suas bênçãos. 

- Seja específico nas suas ações de graça. 
 
9. Cantando melodias de louvor e adoração 

“Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras. Servi ao Senhor com 
alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é 
Deus; foi ele quem nos fez, e dele somos; somos o seu povo e rebanho 
do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos 
seus átrios, com hinos de louvor; rendei-lhe graças e bendizei-lhe o 
nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, 
e, de geração em geração, a sua fidelidade”, (Sl 100). 

 
- É um ato de louvar e adorar a Deus com cânticos espirituais. 
- Pode ser uma guerra contra os poderes das trevas. Cantar e fazer 

orações de guerra (nossas dificuldades contra o mal) caminham 
sempre juntos. 

- Use cânticos conhecidos ou crie os seus. Você pode começar usando 
as Escrituras e adaptando em cânticos. 

- Isto é para glorificar, adorar e louvar o Pai com cânticos. 
 

10.  Meditar é considerar ou investigar as coisas em um nível mais 
profundo, para avaliar as coisas espiritualmente. 

 
“Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não 
se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos 
escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor,e na sua lei 
medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a corrente 
de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não 
murcha; e tudo quanto ele faz será bem sucedido”, (Sl 1:1-3). “Não 
cesses de falar deste Livro da Lei; antes, medita nele dia e noite, para 
que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito; 
então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido”, (Js 1:8). 

 
- Medite na natureza do Deus Trino, Sua criação, ações (obras) e 

caráter. 
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- Escolha um tema em particular nas Escrituras e medite sobre ele. 
(justiça, amor, verdade, luz, paz, santidade, etc.) 

- Pegue uma porção das Escrituras e medite nela. 
- Faça com que Deus seja o centro de sua meditação: Suas obras ou 

ações, Sua Palavra, Seu caráter. 
 
   Meditação cristã é o oposto de meditação Oriental. Meditação Oriental é 
um estado passivo da mente e para esvaziar nossa mente.  Para os cristãos, 
meditação é um processo ativo de avaliação, investigação e de ponderar, 
nos quais a nossa mente é totalmente envolvida e onde você permite que o 
Espírito Santo e a Bíblia o guiem. Meditar é refletir de uma maneira mais 
disciplinada. Cuidado para que Satanás não plante seus pensamentos em 
sua mente. Cuidado também com os pensamentos negativos durante este 
tempo. Reflita no que é verdadeiro, nobre, certo, puro, amável e admirável. 
Quando você medita em uma passagem específica da Bíblia, você deve se 
perguntar o que esta passagem está dizendo para a sua própria vida. 
 

11.  Ouvindo, é um período onde você recebe instruções de Deus, onde 
você pergunta e Ele te revela coisas que você tem notado ou se 
preocupado. 
“Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a 
pronunciar palavra alguma diante de Deus; porque Deus está nos 
céus, e tu, na terra; portanto, sejam poucas as tuas palavras, (Ec 5:2). 

 
- É o momento de ouvir a voz do Espírito Santo no seu interior. 
- Onde você pergunta: O que o Senhor quer que eu faça? Qual é a Sua 

vontade para o dia de hoje? 
- De buscar direção na Palavra. 
- De pedir determinadamente a Deus que revele a Sua vontade, planos 

e estratégias. 
- Esperar no Senhor é amar a Deus. Durante a meditação, nós 

queremos aprender mais sobre Deus. No período de ouvir, nós 
queremos ouvir o que Deus quer nos falar. Durante este período, você 
pergunta, “Deus, o que o Senhor deseja de mim, qual é a Sua vontade 
para mim?” 

- Você pode também fazer perguntas específicas  a Deus. Talvez, 
perguntas difíceis para as quais você não tem respostas. Seja sensível 
ao Espírito Santo. 

- Tenha o cuidado de não ser precipitado em dizer: “O Senhor me disse 
isto ou aquilo.” 
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12.  Louvar é engrandecer a Deus, glorificá-Lo, dizer a Ele que você sabe 
a quem você tem orado e de crer n’Ele com suas orações 

 “Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém”, (Mt 6:13). 
 
- Diga um “Amém” firme no final, para confirmar que você acredita que 

Deus ouviu e que irá responder. Amém significa: isto é verdade e certo, 
assim seja. 

- Este é um ato espiritual para colocar Deus no trono de sua vida. 
- Quando você confessa: Pois teu é o reino, o poder e a glória para 

sempre. Amém. 
 
 
 
Capítulo 28 
 

Como orar pelos líderes espirituais 

 

Sugestões Práticas 
 

1.  Em Rm 15:30-31, Paulo escreve: “Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso 
Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis 
juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me 
veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço 
em Jerusalém seja bem aceito pelos santos.”  A oração diária pelos 
líderes espirituais é muito importante. Os líderes são o alvo principal 
dos ataques do mal e vivem debaixo de muita pressão espiritual. Nós 
precisamos cobrir a vida dos nossos líderes com orações. 

2. As investidas contra os líderes espirituais se manifestam das seguintes 
formas: 

-  Ataques diretos de Satanás, espiritualistas, bruchos, etc contra os 
líderes e suas famílias. 
-  Investidas do mundo e de pressões sociais que comprometem os 
atos e pensamentos de acordo com os valores do mundo. 
-  Investidas da velha natureza pecaminosa, a luta da carne contra o 
espírito, (ex.: Gl 5:13 -18). 
-  Tentações e pecados, contra os quais o obreiro espiritual deve 
lutar. 
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-  Os obreiros espirituais geralmente vivem debaixo de muito 
estresse. Eles vivenciam muitas pressões emocionais e sociais. 
-  Cada obreiro espiritual tem uma personalidade específica e vem de 
lares diferentes. Muitos líderes espirituais lidam com dores 
emocionais e feridas do passado. Satanás sempre usa feridas 
passadas que não foram resolvidas e nem curadas. 

 
3. O que é necessário para ser um intercessor pessoal? Intercessão 

requer sacrifício. É um compromisso em longo prazo. Não é uma 
questão de “Eu vou fazer isso quando eu tiver tempo ou quando eu 
puder”. É literalmente colocar-se na brecha pelo obreiro espiritual, para 
ser um amortecedor espiritual, para se ter responsabilidades espirituais 
em oração, e estar sensível à voz do Espírito Santo. Não ore a sua 
vontade para a vida dos obreiros – ore para que seja feita a vontade de 
Deus. Ore pela pessoa como um todo, pela saúde, trabalho, família, 
casamento. 

 
Sugestões práticas para intercessões efetivas e com propósitos 

1. Pela família/familiares dos líderes espirituais 
•  A aliança do matrimônio é a mais importante. Ore pelos 
relacionamentos nos casamentos. Ore que: (1) o marido ame sua 
esposa como Jesus ama a igreja, (2) que a esposa seja submissa ao 
seu marido como a igreja está submissa a Cristo e (3) que as 
ciranças sejam obedientes aos seus pais e temam a Deus. 
•  Ore pelos filhos, para que eles recebam amor e atenção 
suficientes, e para que os pais tenham sabedoria para educar os 
filhos da maneira certa. Ore especialmente para que os 
relacionamentos entre pais e filhos sejam verdadeiros. Ore para que 
os pais vivam de tal forma que os filhos não se rebelarão contra 
Deus. 

 
2. Pela saúde 

-  Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, 
assim como é próspera a tua alma, (3 João 1:2). 
-  Ore o Salmo 91 por eles. 

 
3. Pelo seu bem-estar espiritual e emocional 

1.  Coisas como o clima, ataques do mal, muito trabalho, 
circunstâncias, críticas constantes, progresso lento das coisas, 
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desentendimento, etc. são fatores que causam tensão/estresse, 
depressão, cansaço e desânimo no obreiro espiritual. 
2.  “Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de 
poder, de amor e de moderação”, (2 Tm 1:7). “Deixo-vos a paz, a 
minha paz vos dou; não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe 
o vosso coração, nem se atemorize”, (João 14:27.) 
3.  Ore para que os obreiros espirituais não dêem atenção a 
nenhuma acusação do mal contra qualquer cristão, ( Zc 7:10b). 
Espalhar acusações contra irmãos e irmãs cristãs pode trazer muitos 
danos à obra do Senhor. 
4.  Ore para que os obreiros espirituais tenham amigos e liberdade de 
relacionamentos verdadeiros. 
5.  Ore para que os líderes espirituais aprendam a resistir a Satanás; 
que ele reine sobre o  poder do mal firme em sua posição em Cristo,  
e que ele se recuse a aceitar qualquer coisa que venha de Satanás. 
O acusador dos santos está sempre tentando e acusando os 
obreiros e fazendo-os crer que eles/elas são um fracasso e não 
estão fazendo a vontade de Deus, ( Ap 12:10). “Sede sóbrios e 
vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão 
que ruge procurando alguém para devorar; resisti-lhe firmes na fé, 
certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão-se cumprindo na 
vossa irmandade espalhada pelo mundo”, (1 Pe 5:8-9). “Eis aí vos 
dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o 
poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano”, (Lc 
10:19). 
6.  Ore para que o Senhor os encha de alegria e satisfação, (Ne 8:10; 
Dt 12:18), a despeito das circunstâncias. “Porque a alegria do 
Senhor é a vossa força”, (Ne 8:10). 

 
4. Ore para que os corações dos obreiros estejam cheios do amor de 

Deus. 
• Ore para que ele/ela seja capaz de mostrar o amor de Cristo para 

com seus colegas de trabalho. Geralmente é mais difícil amar um 
colega de trabalho que vive ou trabalha com você, do qual você 
não tem como escapara, do que amar um não-cristão ou membro 
da congregação, com os quais você só compartilha parte do seu 
dia.  “Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração 

pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado”, (Rm 5:5). 
•  Ore especificamente para que eles não confundam as 

expectativas de Deus com as expectativas do povo e com suas 
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próprias expectativas, podendo assim arruinar a si mesmo e a 
seus familiares. 

 
5. Ore para que o obreiro seja humilde e viva uma vida santa e pura. 

•  Ore para que os obreiros espirituais não cultivem nenhm pecado 
não confessado em suas vidas. Ore também para que eles não se 
tornem orgulhosos do conhecimento espiritual adquirido e que 
tenham atitudes de servos, como Deus espera que sejam. “Tende 

em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, 

pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como 

usurpação o ser igual a Deus; antes, a si mesmo se esvaziou, 

assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens; 

e, reconhecido em figura humana”, (Fl 2:5-7). 
•  Ore para que o obreiro espiritual não tenha espírito crítico e nem 
seja cínico, porque isto causa muitos danos ao trabalho do Senhor. 
•   Ore pelo testemunho deles entre os não-salvos. Uma atitude 
errada na proclamação da Palavra levará o pecador a endurecer 
seu coração, enquanto amor e dedicação geralmente amolecem os 
corações mais endurecidos. 

 
6. Ore para que Deus prepare os obreiros para cumprirem o chamado 

•  Os frutos espirituais permanecem somente quando o obreiro está 
cheio do Espírito Santo. 
•  Ore para que eles estejam cheios do Espírito e ungidos com o 
Espírito Santo, para fazerem o trabalho com eficiência. 
•  Ore para que o Espírito Santo dê ao obreiro entendimento correto 
da Palavra e para que ele seja capaz de levá-la às pessoas da 
maneira certa e efetiva. 
•  Ore para que eles tenham paciência e humildade para lidarem 
com as pessoas e as circunstâncias mais difíceis. Ore por 
sabedoria e discernimento, para que possam fazer o seu trabalho 
com espiritualidade. Ore para que eles entendam qual é a vontade 
de Deus para cada situação. 
•  Ore para que tenham coragem de proclamar a Palavra e para que 
o Espírito Santo lhes dê as palavras certas na hora de falar. 

 
7. Ore por provisão e pelas necessidades financeiras 

•  Ore por apoio financeiro. Muitos obreiros sofrem ataques porque 
seus recursos são tão limitados e muitas vezes acabam desistindo 
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da obra, porque simplesmente não têm dinheiro suficiente para 
prover as suas necessidades básicas. 
•  Ore pela proteção de seus bens materiais. Ore contra roubos e 
acidentes. 

 
 
 
 
Capítulo 29 
 

Como orar por familiares e amigos não-salvos 

 
 
Sugestões Práticas 

1. Deus, o Pai, deseja que todos os pecadores sejam salvos. Quando 
você orar, use esta promessa, assim como todas as outras promessas 
a este respeito, e ore a Deus. Faça suas orações baseadas nestas 
promessas. A razão pela qual nós podemos orar pela salvação das 
pessoas é que Deus deseja e pode salvar a todos. Entretanto, também 
é da vontade de Deus que nós oremos pela salvação deles. Em 1 João 
5:16, Deus nos ensina a orar pela salvação das pessoas e orar uns 
com os outros. 

2. Nós devemos orar pela pessoa como um todo.  Preste atenção nos 
hábitos negativos e pecaminosos na vida destas pessoas e ore sobre 
isso. 

3. Preste atenção nos comportamentos mundanos, negativos e cheios de 
pecados e ore a este respeito. Ore para que o Espírito Santo revele a 
verdade a seus corações. 

4. Peça ao Senhor que lhe mostre quem tem influências negativas sobre 
aquela pessoa e ore para que esta influência negativa seja quebrada, e 
para o fim deste relacionamento destrutivo que está afastando aquela 
pessoa de Cristo. 

5. Repare quais são as atividades que exercem uma influência negativa 
na vida daquela pessoa – ore para que este relacionamento seja 
substituído por um de influência positiva e que estas influências 
negativas sejam enfraquecidas. 

6. Determine quais são as influências do passado que estão contribuindo 
para o comportamento desta pessoa. Ore por cura, que ele/ela seja 
capaz de perdoar, de aceitar o que aconteceu e esquecer isto. 
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7. Ore para que o Espírito Santo convença a pessoa de pecados 
específicos. 

8. Ore para que o Espírito Santo coloque algumas perguntas no coração 
desta pessoa e que ele/ela buscarão respostas a estas perguntas. São 
perguntas básicas sobre a vida e geralmente, quando a pessoas 
começa a se perguntar estas coisas, elas a levam a Cristo: 

-  Em quem eu posso confiar? 
-  Qual é o propósito da minha vida? 
-  Para onde irei depois que eu morrer? 
-  Quando serei livre? 
-  Por que eu odeio a Deus? 
-  Por que eu estou fugindo de Deus? 
-  Como posso resolver os meus problemas? 

 
9. Ore para que você possa ter uma oportunidade de falar com ele/ela 

sobre Jesus, ou para que o Espírito Santo toque no coração de outro 
cristão para falar com ele/ela a respeito de Jesus. 

10.  Pela sua posição de autoridade em Jesus Cristo (Ef 1:19-22), você 
tem de resistir a todo o trabalho do mal que estiver atacando a pessoa 
e está levando aquela pessoa a desobedecer a Deus, ou que a esteja 
cegando e plantando mentiras sobre quem Deus realmente é, ou que 
esteja impedindo de alguma maneira que esta pessoas venha ao 
Senhor. Você precisa continuar resistindo ao trabalho do mal na vida 
da pessoa até obter a vitória. Amarre as obras do mal em O Nome de 
Jesus, o expulse e o resista. 

11.  Os seus motivos são puros? Como você ora por esta pessoa? Você 
tem orado por ele/ela a fim de que a vida fique mais fácil para você no 
casamento ou talvez para você possa dizer que trouxe esta pessoa ao 
Senhor e possa obter algum crédito por isso? Ou é realmente sobre a 
pessoa – pela sua conversão, para que assim Deus o Pai possa ser 
honrado através da vida dele/dela? 

12.  Seja sensível à voz do Espírito Santo. Não determine para Deus 
porque Ele deve salvar a pessoa. Deus sabe o que está fazendo. 
Quando você terminar de orar, você deve esperar e deixar Deus 
trabalhar da maneira que Ele achar melhor, mesmo que possa ser 
diferente da maneira que você esperava. Não tente dar uma ajudinha 
para Deus – Sua onipotência é suficiente para completar a obra. 

13.  Não se apresse. O tempo de Deus é perfeito e Ele não irá se apressar 
ou permitir que você diga a Ele o que fazer. 
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14.  Se a circunstância requer, e se o Espírito Santo lhe guiar, você pode 
jejuar e orar por esta pessoa. Geralmente as pessoas oram pela 
metade, com pouca seriedade e perseverança. 

15.  Louve a Deus quando você orar. Quando você O louva, você 
reconhece que Deus está no controle, isto eleva a sua alma e traz fé 
ao seu coração. O louvor também é bom para aquelas horas que você 
está acabado e reconhece que é só por Deus. 

 
   Porções das Escrituras para orar 
   Pai, a Sua Palavra é muito clara que o Senhor não tem nenhum prazer na 
morte do perverso, mas que o Senhor deseja que eles se convertam dos 
seus caminhos e vivam, (Ez 18:23). Senhor Jesus, eu oro porque o Senhor 
disse que não é da vontade de nosso Pai celeste que pereça um só destes 
pequeninos, (Mt 18:14). Sua Palavra nos ensina que o Senhor é longânimo 
para conosco, e não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao 
arrependimento, (2 Pe 3:9), e que todo homem seja salvo e chegue ao pleno 
conhecimento da verdade, (1 Tm 2:3-4). 
 
   Senhor Deus, o Senhor amou tanto este mundo que deu o Seu único Filho 
para que todo aqueles que n’Ele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, 
(João 3:16). Deus Pai, o Senhor demonstrou o Seu amor por nós nisto: 
Enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós, (Rm 5:8). 
Baseados neste conhecimento, eu oro pela salvação do/a_______________, 
para que o Senhor lhe dê a vida eterna. Pai, como o Senhor ressuscita os 
mortos e lhes dá uma vida nova, assim o Filho vivifica aqueles a quem quer. 
Eu oro para que o Senhor dê vida a__________________, (João 5:21). Pai, 
leve ________________ ao Senhor Jesus, porque ninguém pode ir a Ele, a 
menos que o Senhor o leve, e aqueles que o Senhor leva a Jesus, o Senhor 
também ressiscitará nos últimos dias, (João 6:44).  
 
   Pai, eu oro pela libertação de _______________ de todo poder e controle 
do mal, porque o Senhor disse, “Dar-te-ei as chaves do reino dos céus; o 
que ligares na terra terá sido ligado nos céus; e o que desligares na terra 
terá sido desligado nos céus”, (Mt 16:19). Eu me submeto a Ti, e no Nome 
de Jesus, eu resisto ao diabo e ele fugirá de mim. Em Teu Nome, eu liberto 
________________ de todo o poder do mal, (Tiago 4:7). 
 
   Senhor Jesus, o Senhor deu Seu Espírito à Igreja para que Ele convença o 
mundo do pecado, da justiça e do juízo, (João 16:8). O Seu Espírito é o 
Espírito da verdade, (João 14:17) e Espírito de amor, (2 Tm 1:7). Que o Seu 
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Espírito convença ___________________ da verdade sobre ele/ela mesmo, 
sobre quem Deus é e sobre o Seu amor eterno. Espírito Santo, o Senhor é o 
nosso Ajudador que veio do Pai, e também será o nosso Advogado por 
_________________ com o Pai, para interceder por ele/ela, (João 15:26). 
Senhor Jesus, Tu estás assentado à direita do Pai para interceder por 
__________________, (Rm 8:34). Pai, que a Sua onisciência, onipresença e 
Espírito Soberano, (Sl 139:7; Is 410:13; Zc 4:6), trabalhe na vida de 
__________________ em todos os momentos. Espírito Santo, eu não sei 
como realmente orar por _______________, mas Tu intercederás por 
_________________ com gemidos inexprimíveis perante o Pai! Pai, que o 
Teu Santo Espírito dê a ________________ um coração novo e coloque 
nele/nela um espírito novo, (Ez 36:26). No Nome de Jesus, eu peço ao 
Espírito do Senhor que dê a _________________ sabedoria e entendimento, 
(Is 11:2). O Senhor dará vida, (João 6:63); e o novo nascimento 
___________________, (João 3:3). Que o Teu Espírito de adoção dê a 
__________________ o desejo de ser seu filho, (Rm 8:15). Por favor, dê a 
____________________ um espírito de fé, (2 Co 4:13). 
 
   Pai, Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, 
(Ap 13:8). Senhor Jesus, o Senhor veio para chamar os pecadores ao 
arrependimento, por favor, salve ________________, (Lc 5:32). Senhor, Por 
Sua morte na cruz, o Senhor pagou o preço pelos pecados de 
____________________, (João 19:30). 
   Por causa da Tua Palavra, eu creio que o Senhor veio para reconciliar os 
homens contigo. Eu creio que o senhor existe e que o Senhor recompensa 
aquele que O busca com sinceridade, (Hb 11:6). 
 
   Ó Deus, o Senhor nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Reino, (Ap 
1:6). E como Seus sacerdote, eu intercedo por________________. 
Para que ele/ela seja reconciliado contigo. O Senhor nos deu o ministério de 
reconciliação, e eu cumpro a minha comissão orando por 
__________________, para que ele/ela seja reconciliado contigo, (2 Co 
5:18-20). 
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Capítulo 30 
 

Caminhada de Oração 

 
Sugestões Práticas 

1. Caminhada de Oração é um ato espiritual. Nós oramos pela presença 
de Deus em uma área em particular e para que Seu Espírito proclame 
o reino de Deus fisicamente e espiritualmente naquela área. 
Caminhada de Oração não é exatamente o ato físico de andar. É na 
verdade orar fora das quatro paredes do templo ou de nossas casas, e 
mais perto das pessoas pelas quais temos orado. 

2. Escolha o lugar onde você deseja fazer a caminhada de oração. Talvez 
em um centro de compras, uma escola, um escritório ou complexo de 
negócios, algumas ruas de seu bairro ou qualquer outra área que o 
Espírito Santo colocar em seu coração. Ore e peça ao Senhor que lhe 
mostra onde. 

3. O propósito da caminhada de oração é de orar com introspecção em 
um determinado local. Isto não é mais importante ou mais santificado 
do que qualquer outro tipo de oração. Quando você ora pelas 
necessidades do mundo apenas no seu quarto de oração, pode 
acontecer do seu conhecimento e entendimento da situação ficarem 
muito vagos. Entretanto, quando você caminha pelas ruas de seu 
bairro, você percebe muito mais. Algumas vezes você vê a face das 
pessoas, os carros que elas dirigem, os rostos das crianças; você ouve 
música nas casas e muito mais. 

4. Se você pedir ao Espírito Santo, Ele fará com que você perceba mais a 
situação espiritual de uma área em particular enquanto você caminha. 
Vai acontecer de quando você passar por uma casa em particular, 
você orar algum verso Bíblia. Outras vezes, virá uma impressão em 
seu coração, ex.: ocultismo, casamento divórcio, violência, dor, etc. Em 
tais situações, você pode orar sobre estas situações. Obs.: Cuidado 
para não tirar conclusões preciptadas de suas poucas impressões. 

5. A Bíblia é muito clara sobre a necessidade de orarmos em nosso 
quarto, mas a verdade é que também devemos orar fora dele. Jesus 
orou em vários lugares públicos. A igreja em Atos orou no templo, mas 
também se reuniu em grupos e oravam de casa em casa, pelo 
paralítico nas escadarias do templo, e em muitos lugares públicos. 

6. Não é recomendável que você faça caminhada de oração sozinho, mas 
que convide alguém para ir com você. Ore alto para que as outras 
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pessoas possam lhe ouvir e possam concordar com suas orações. 
Depois da caminhada de oração, escreva suas impressões. Leia suas 
anotações antes de sair para caminhar e esteja sempre com a mente 
aberta para que o Espírito Santo possa guiá-lo. É importante que você 
se porte de tal maneira que não ofenda a ninguém que passe por você 
– não ore muito alto e nem chame a atenção. Seja sensível. 

7. Ore a Palavra. O Senhor pode lhe dar impressões espirituais 
específicas em algumas coisas pelas quais você deve orar, mas a base 
da sua caminhada de oração deve ser a Bíblia. Por exemplo, você 
pode usar a “Oração de Jesus” como sua base de oração. Em outra 
ocasião você pode orar uma benção ou proclamar uma porção do amor 
e da graça de Deus. Pode ajudar levar um livrinho de promessas com 
você. (Você encontrará uma variedade deles nas livrarias ou você pode 
fazer o seu e, levá-lo junto na caminhada de oração). 

8. Ore debaixo da direção do Espírito Santo. Peça a Ele que torne 
sensível às necessidades das pessoas pelas quais você tem orado. 

9. Tenha certeza que sua vida está limpa perante Deus, quando você for 
fazer uma caminhada de oração. Ore para que Deus encha o seu 
coração, para que suas orações não sejam de julgamento. Ore em 
humildade, lembrando que você também é um pecador, salvo pela 
graça e que você só pode entrar na presença de Deus pela Sua 
abundante graça. Gaste um tempo preparando-se antes de sair para 
orar. Ore por sua proteção. 

10.  Ore: 
-  Pelas bençãos de Deus, 
-  Pela graça de Deus, 
-  Por convicção do pecado e por salvação, 
-  Para que Deus quebre todas as obras do mal naquela área, 
-  Por coisas que o Espírito Santo irá orientá-lo. 

 
 
   Partes das Escrituras para caminhadas de oração: 
   Quando você estiver fazendo sua devocional, identifique, esteja sensível 
às porções Bíblicas que você pode usar nas caminhadas de oração. 
 
   Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de 
Israel e dir-lhes-eis: 
“O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça resplandecer o rosto 
sobre ti e tenha misericórdia de ti; o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê 
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a paz.’  Assim, porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os 
abençoarei”, (Nm 6:23-27). 
 
   “Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu 
prometi a Moisés”, (Josué 1:3). 
 
   “Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem 
abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em 
Cristo”, (Ef 1:3). 
 
   “Porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem 
o nome de Santo: Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o 
contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e 
vivificar o coração dos contritos”,  (Is 57:15). 
 
   “Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a 
verdade; porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido 
e vos anunciará as coisas que hão de vir”, (João 16:13). 
 
   “Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo: 
do pecado, porque não crêem em mim; da justiça, porque vou para o Pai, 
e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está 
julgado”, (João 16:8-11). 
 
   “Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho 
unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida 
eterna”, (João 3:16). 
 
   “Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam 
demorada; pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo 
que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento”, (2 
Pe 3:9). 
 
   “Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive 
pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus: para 
destruir as obras do diabo”, (1 João 3:8). 
 
   “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos 
perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça”,  (1 João 1:9). 
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   “Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: ‘Paz seja nesta casa!”, 
(Lc 10:5). 
 
   “Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes 
abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de 
Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e 
herança entre os que são santificados pela fé em mim”, (At 26:17-18). 
 
   Antes, como está escrito: 
“Hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os 
que nada tinham ouvido a seu respeito”, (Rm 15:21). 
 
 
 
Capítulo 31 
 

Ore a Palavra nas necessidades físicas, materiais e 

financeiras 

 

Sugestões Práticas 
1. Nós vivemos em um mundo onde o dinheiro geralmente é mais 

importante do que Deus. Como Cristãos, temos de aprender a focar em 
nosso Pai e confiar n’Ele para o nosso pão diário. Ele prometeu cuidar 
dos Seus filhos e a prova é que Cristo pagou o preço por nós. Lembre-
se que suas necessidades não são maiores que as habilidades de 
Deus em prover. Mantenha os seus olhos fixos em Deus e não em 
suas necessidades ou nas pessoas que poderiam lhe arrumar um 
emprego ou lhe ajudar financeiramente. Deus é o seu Pai e Ele cuidará 
de você. Infelizmente, em nossa sociedade, o papel que o Espírito 
Santo e o poder quee Deus poderia operar na igreja e na vida das 
pessoas, tem em muitos casos, sido substituídos pelo dinheiro. 

2. Tome uma decisão consciente de viver com o mínimo possível do seu 
salário. 

3. Guarde parte do seu salário, não importa o quão dicfícil possa ser. 
4. Viva uma vida simples e seja feliz. Decida as necessidades básicas 

que você tem, as coisas que você não pode ficar sem, e não permita 
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que vizinhos, amigos e adversidades decidam por você, como você 
deveria viver e do que você precisa. 

5. Dê de bom coração o dízimo de seu salário para a obra do Senhor. 
Não tente economizar. Deus promete Suas bençãos para aqueles que 
dão os dízimos (Ml 3:10). Roubar a Deus do que é d’Ele é um risco 
maior do que roubar um banco e você ainda perde as bençãos e 
cuidados de Deus. Existem três coisas em sua vida que precisam se 
converter: seu coração, sua mente e sua carteira, (Martinho Lutero). 
Billy Graham disse: “Se você puder ter atitude correta para com seu 
dinheiro, quase todas as outras coisas em sua vida também estarão no 
lugar certo”. 

6. Faça planos financeiros para seu futuro. Da mesma maneira que você 
faz um projeto, você também deveria planejar suas finanças. Use um 
consultor de finanças ou um corretor se você tem dúvidas em como 
fazer isso. 

7. Deus disse que iria suprir todas as nossas necessidades, não 
necessariamente tudo o que gostaríamos de ter.  

8. Com freqüência, Deus usa finanças como um modo de trazer as 
pessoas de volta a Ele. Existem algumas outras coisas que também 
funcionam e, tão rapidamente como a falta de fundos, motivam você a 
perguntar se existe algum pecado em sua vida, ou se você ainda está 
cumprindo a vontade de Deus. 

 
   Porções das Escrituras para orar 
   “Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os 
cumprirdes, então, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo; e a terra 
dará a sua messe, e a árvore do campo, o seu fruto. A debulha se estenderá 
até à vindima, e a vindima, até à sementeira; comereis o vosso pão a fartar e 
habitareis seguros na vossa terra”, (Lv 26:3-5). 
 
   “Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é ele o que te dá força 
para adquirires riquezas; para confirmar a sua aliança, que, sob juramento, 
prometeu a teus pais, como hoje se vê”, (Dt 8:18). 
 
   “Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de 
guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o SENHOR, teu 
Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. O SENHOR te dará 
abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no 
fruto do teu solo na terra que o SENHOR, sob juramento a teus pais, 
prometeu dar-te. O SENHOR te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar 
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chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda obra das tuas mãos; 
emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado”, (Dt 
28:1,11,12). 
 
   “Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões 
de Deus; nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar”, (2 Cr 
26:5). 
 
   “Confia no Senhor e faze o bem; habita na terra e alimenta-te da verdade. 
Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. O Senhor 
conhece os dias dos íntegros; a herança deles permanecerá para sempre. 
Não serão envergonhados nos dias do mal, 
e nos dias da fome se fartarão. Fui moço e já, agora, sou velho, 
porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar 
o pão”, (Sl 37:3; 16; 18-19; 25). 
 
   “Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, 
eles o recolhem; se abres a mão, eles se fartam de bens”, (Sl 104:27-28). 
 
   “Dá sustento aos que o temem; lembrar-se-á sempre da sua aliança”, (Sl 
111:5). 
 
   “Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua 
renda; e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho 
os teus lagares”, (Pv 3:9-10). 
 
   “Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe 
agrada; mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de 
dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do 
vento”, (Ec 2:26). 
 
   “O que anda em justiça e fala o que é reto; o que despreza o ganho de 
opressão; o que, com um gesto de mãos, recusa aceitar suborno; o que tapa 
os ouvidos, para não ouvir falar de homicídios, e fecha os olhos, para não 
ver o mal, este habitará nas alturas; as fortalezas das rochas serão o seu 
alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas”, (Is 33:15-
16). 
 
   “Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a 
ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós 
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outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não 
escavam, nem roubam; porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o 
teu coração”, (Mt 6:19). 
 
   “Por isso, vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que 
haveis de comer ou beber; nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de 
vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo, mais do que as 
vestes? Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntam 
em celeiros; contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis 
vós muito mais do que as aves? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: Que 
comeremos? Que beberemos? Ou: Com que nos vestiremos? Porque os 
gentios é que procuram todas estas coisas; pois vosso Pai celeste sabe que 
necessitais de todas elas; buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a 
sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas”, (Mt 6:25-26; 31-
33). 
 
   “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?”, (Mt 7:11). 
 
   “Dai, e dar-se-vos-á; boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, 
generosamente vos darão; porque com a medida com que tiverdes medido 
vos medirão também”, (Lc 6:38). 
 
   “Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm 
despensa nem celeiros; todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do 
que as aves!”, (Lc 12:24). 
 
   “Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é 
lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé!”, 
(Lc 12:28). 
 
   “Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas; mas 
vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e 
estas coisas vos serão acrescentadas”, (Lc 12:30-31). 
 
   “Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade, em verdade vos digo: se 
pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vo-la concederá em meu nome. Até agora 
nada tendes pedido em meu nome; pedi e recebereis, para que a vossa 
alegria seja completa”, (João 16:23-24). 



 159 

 
   “Pagai a todos o que lhes é devido: a quem tributo, tributo; a quem 
imposto, imposto; a quem respeito, respeito; a quem honra, honra. A 
ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis 
uns aos outros; pois quem ama o próximo tem cumprido a lei”,. (Rm 13:7-8). 
 
   “Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, 
em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra”, (2 Co 9:8). 
 
   “Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em 
toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser 
honrado; de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto 
de fartura como de fome; assim de abundância como de escassez; tudo 
posso naquele que me fortalece”, (Fl 4:11-13). 
 
   E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo 
Jesus, cada uma de vossas necessidades. (Fl 4:19) 
 
   Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de 
vós (1 Pe 5:7) 
 
 
 
Capítulo 32 
 

Como orar quando você precisa ser perdoado e quando você 

precisa perdoar 

 
Sugestões práticas 
1. Perdão, juntamente com a graça, é o que difere o Evangelho de Jesus 

Cristo de qualquer outra religião. O perdão é edificado nos fundamentos 
da graça. Pelo menos 95% da nossa vida diária consistem em 
relacionamentos. Porque nós somos todos seres humanos imperfeitos, 
nós pecamos contra Deus, uns contra os outros e contra nós mesmos. É 
por isso que nós temos uma necessidade constante de perdão. Em 2 Co 
5:19-20, o Senhor dá a cada cristão o ministério da reconciliação, o qual 
inclui o ministério do perdão. Não é fácil perdoar mas não é impossível. 
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2. Quando nós perdoamos, temos que fazer duas coisas: temos de cancelar 
a dívida da pessoa que pecou contra nós e temos de declarar justa a 
pessoa que pecou contra nós. Isto significa que, como Jesus perdoou 
nossos pecados e nos declarou justos, nós também temos de fazer o 
mesmo pelos outros. 

3. Corrie Ten Boom disse: “O perdão não é uma emoção. O perdão é um ato 
da vontade e a vontade da pessoa pode agir apesar da temperatura do 
coração.” Porque muitas pessoas vivem de suas emoções, eles acham 
difícil perdoar. Primeiro, nós temos que escolher perdoar. Quando nós 
lembramos que Jesus nos perdoou uma vida de pecados, a escolha fica 
mais fácil. Será muito mais fácil perdoar uma pessoa que agil errado 
conosco apenas em pequenas coisas. 

4. Perdoar é um comando de Deus; até setenta vezes sete por dia. Adam 
Thomas disse: “Aquele que deseja misericórdia e graça, mas que não 
demonstra isto aos outros, está destruindo a ponte pela qual ele tem que 
passar.” Nós nunca temos o poder de perdoar em nós. Nós recebemos o 
poder e o desejo de perdoar do Espírito de Cristo. 

5. Geralmente notamos amargura e falta de perdão em dores emocionais do 
passado. Resolva todas as fontes de dor (rejeição, desprezo, humilhação, 
injustiça, etc.) do seu passado. Perdão é o primeiro passo para libertação 
de amargura e dor emocional. 

 
   Porções das Escrituras para orar 
 
   “Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo; mas repreenderás o teu próximo 
e, por causa dele, não levarás sobre ti pecado”, (Lv 19:17). 
 
   “Pois tu, Senhor, és bom e compassivo; abundante em benignidade para 
com todos os que te invocam”, (Sl 86:5). 
 
   “Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer; se tiver sede, dá-
lhe água para beber”, (Pv 25:21). 
 
   “Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e 
dos teus pecados não me lembro”, (Is 43:25). 
 
   “Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia”, 
(Mt 5:7). 
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   “Ouvistes que foi dito: Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: 
não resistais ao perverso; mas, a qualquer que te ferir na face direita, volta-
lhe também a outra”, (Mt 5:38-39). 
 
   “Ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, 
porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem”, 
(Mt 5:43-44). 
 
   “Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos 
nossos devedores; Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, 
também vosso Pai celeste vos perdoará; se, porém, não perdoardes aos 
homens [as suas ofensas], tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas 
ofensas”, (Mt 6:12; 14-15). 
 
   “Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes 
meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? 
Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até sete vezes, mas até setenta 
vezes sete”, (Mt 18:21-22). 
 
   “E, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, 
perdoai, para que vosso Pai celestial vos perdoe as vossas ofensas”, (Mc 
11:25). 
 
   “Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar 
nenhuma paga; será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. 
Pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, 
como também é misericordioso vosso Pai. Não julgueis e não sereis 
julgados; não condeneis e não sereis condenados; perdoai e sereis 
perdoados”, (Lc 6:35-37). 
 
   “Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. 
Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes”, (Lc 23:34). 
 
   “Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Não torneis 
a ninguém mal por mal; esforçai-vos por fazer o bem perante todos os 
homens”, (Rm 12:14, 21). 
 
   “Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não 
se exaspera, não se ressente do mal; não se alegra com a injustiça, mas 
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regozija-se com a verdade; tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta”, 
(1 Co 13:5-7). 
 
   “Longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e 
bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, 
compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em 
Cristo, vos perdoou”, (Ef 4:31-32). 
 
   “Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o 
Senhor, atentando, diligentemente, por que ninguém seja faltoso, separando-
se da graça de Deus; nem haja alguma raiz de amargura que, brotando vos 
perturbe, e, por meio dela, muitos sejam contaminados”, (Hb 12:14-15). 
 
   “Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de 
misericórdia.  A misericórdia triunfa sobre o juízo”, (Tiago 2:13). 
 
   “Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino; ora, vós sabeis que todo 
assassino não tem a vida eterna permanente em si”, (1 João 3:15). 
 
   “Se alguém disser: Amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso; pois 
aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a 
quem não vê”, (1 João 4:20). 
 
 
Sugestões práticas para quando você precisar de perdão 
1. Nós precisamos do perdão de Deus diariamente, porque nós pecamos 

todos os dias. Porque nós somos pecadores e pecamos contra outros, 
nós precisamos constantemente de receber o perdão de outras pessoas. 
Ninguém pode viver sem o perdão – não significativamente. 

2. Se nós pecamos contra Deus ou pessoas, o caminho do perdão é 
simplesmente pedir perdão. As pessoas geralment reconhecem que são 
culpadas, mas elas não agem e nem pedem perdão. 

3. Quando um cristão peca, isto impede a comunicação com Deus e impede 
o Espírito Santo de trabalhar. Quando você confessa o seu pecado e 
pede perdão a Deus, você não pode fazer isto com alguma mágoa. 
Admita e confesse tudo. Peça ao Senhor para te mostrar a profundidade 
do seu pecado e confesso tudo o que você entender. 

4. Não confesse sentimentos vagos de culpa e pecado, mas peça ao 
Espírito de Deus que lhe mostre claramente o que você fêz e confesse 
estas coisas especificamente. Lembre-se que o Espírito Santo irá parar de 
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nos lembrar de outros pecados, se não confessarmos aqueles pecados 
dos quais estamos conscientes. Não alimente o pecado. 

5. Quando nós pecamos contra uma pessoa, é importante não tentarmos 
mostrar àquela pessoa que ela também estava errada. Não diga: “Porque 
você fêz isto ou aquilo, eu agi desta maneira.” Convencer a outra pessoa 
do pecado é trabalho do Espírito Santo. Não arrume desculpas para si 
mesmo. Não transfira parte da culpa. Não diga à pessoa que se ela 
admitir certas coisas, você também admidirá o que você fêz e pedirá 
perdão. 

6. Às vezes você pode se sentir como se não tivesse feito nada de errado ( e 
pode ser que não fêz). Então peça perdão por todo ato ou palavra que 
possa ter machucado a pessoa, ou que machucou ou fêz a pessoa errar. 

 
   Porções das Escrituras para orar 
 
   E, passando o Senhor por diante dele, clamou: “Senhor, Senhor Deus 
compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade; 
que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniqüidade, a 
transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a 
iniqüidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até à terceira e quarta 
geração!”, (Ex 34:6-7). 
 
   Então, disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: 
Também o Senhor te perdoou o teu pecado; não morrerás”, (2 Sm 12:13). 
 
   “Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me 
buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, 
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra”, ( 2 Cr 7:14). 
 
   “Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito”, (Sl 
25:16). 
 
   “Bem-aventurado aquele cuja iniqüidade é perdoada, cujo pecado é 
coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniqüidade e 
em cujo espírito não há dolo”, (Sl 32:1-2). 
 
   “Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mau perante os teus 
olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. 
Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniqüidades”, 
(Sl 51:4, 9). 
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   “Ele é quem perdoa todas as tuas iniqüidades; quem sara todas as tuas 
enfermidades”, (Sl 103:3). 
 
   “Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as 
nossas iniqüidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é 
grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente 
do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões”, (Sl 103:10-12). 
 
   “Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz; 
estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, 
iniqüidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para 
que te temam”, (Sl 130:1-4). 
 
   “O que encobre as suas transgressões jamais prosperará; mas o que as 
confessa e deixa alcançará misericórdia”, (Pv 28:13). 
 
   “Vinde, pois, e arrazoemos”, diz o Senhor. “Ainda que os vossos pecados 
sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve; ainda que 
sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã”, (Is 1:18). 
 
   “Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura; tu, porém, 
amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste 
para trás de ti todos os meus pecados”, (Is 38:17). 
 
   “Tornará a ter compaixão de nós; pisará aos pés as nossas iniqüidades e 
lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar”, (Mq 7:10). 
 
   “Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu 
irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai 
primeiro reconciliar-te com teu irmão; e, então, voltando, faze a tua oferta”, 
(Mt 5:23-24). 
 
   “Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo 
Jesus”, (Rm 8:1). 
 
   “Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os 
justifica”, (Rm 8:33). 
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   “Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus?... Tais 
fostes alguns de vós; mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas 
fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso 
Deus”, (1 Co 6:9-11). 
 
   “Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando 
aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da 
reconciliação”, (2 Co 5:19). 
 
   “No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, 
segundo a riqueza da sua graça”, (Ef 1:7). 
 
   “Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os 
pecados e nos purificar de toda injustiça”, ( 1 João 1:9). 
 
   “Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, 
todavia, alguém pecar, temos Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo; 
e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos 
próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro”, (1 João 2:1-2). 
 
 
 
Capítulo 33 
 

Como orar em tempos de oposição e perseguição  

 

Sugestões práticas 
   “Senhor, um campeão tem que aprender a sangrar um pouco.” A esposa 
de Rock disse isso a um repórter depois que Rock sofreu muito em uma luta. 
( Do filme “Rock”) 
 
1. Use as Escrituras para suas orações neste próximo estudo e teste suas 

orações com as sugestões dadas aqui. 
2. Como cristãos nós não deveríamos nos surpreender nunca com as 

perseguições e injustiças. Perseguição faz parte da vida de um cristão. 
Uma grande parte do ensino de Jesus, das cartas de Paulo e do resto do 
Novo Testamento lida com perseguição e ataques aos cristãos. 
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3. Deus, em Sua sabedoria eterna, decidiu permitir perseguição em nossas 
vidas por Suas próprias razões. Às vezes o Senhor retira a perseguição, 
mas ela voltará talvez de uma forma diferente. 

4. A perseguição vem de maneiras diferentes: Primeiro ela vem de um  
mundo que não quer viver em obediência à vontade e mandamentos do 
Senhor. A segunda e mais difícil forma de perseguição é quando ela vem 
da igreja ou de amigos cristãos. Muitos cristãos ficam tão desiludidos 
quando enfrentam perseguição de amigos cristãos que acabam perdendo 
a fé. Lembre-se que sempre foi assim através dos tempos e que sempre 
será, até o último dia. 

5. Nós precisamos nos lembrar de algumas coisas importantes durante a 
perseguição:  
-  Primeiro: a perseguição é temporária. Ela não dura para sempre. Deus 
não permitirá que ela dure mais do que Ele vê que é justo. A perseguição 
nunca foge do controle de Deus. William Carey, um missionário pioneiro 
na Índia, comentou certa vez: Existem problemas enormes a nossa volta e 
mais à nossa frente … é por isso que precisamos seguir adiante. 
-  Segundo: Deus é o Oleiro. Ele decide em que forno o barro deve ser 
assado e qual deve ser a temperatura do forno. Nunca permita rancores 
contra Deus nos tempos de perseguição. Deus sabe o que Ele está 
fazendo e por que Ele permitiu isso. 
-  Terceiro: Nós devemos vigiar nossas atitudes. Geralmente, nós não 
podemos fazer nada sobre a perseguição, mas nós temos controle sobre 
nossas atitudes. Não permita raiva, rancor, falta de perdão, vingança e 
retribuição em sua vida. 
-  Quarto: Entenda que os cristãos crescem mais rapidamente durante o 
tempo de perseguição. Quando as coisas vão devagar as pessoas 
crescem devagar, mas perseguição e oposição nos ajudam a viver muito 
mais perto de Deus e assim nós crescemos mais rápidos. 
-  Quinto: Nunca acredite na mentira que Deus não tem o perfeito controle 
de sua vida, apesar das circunstâncias. Mesmo que Satanás o ataque 
diretamente, ele só pode fazer aquilo que Deus permita que ele faça. 
Deus está no controle de sua vida. Lembre-se de Jó. 

 
   Porções das Escrituras para orar 
 
   “O amado do SENHOR habitará seguro com ele; todo o dia o SENHOR o 
protegerá, e ele descansará nos seus braços. O Deus eterno é a tua 
habitação e, por baixo de ti, estende os braços eternos”, (Dt 33:12,27). 
 



 167 

   “O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio; o meu escudo, a força 
da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu 
me salvas”, (2 Sm 22:3). 
 
   “Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes 
repousar seguro”, (Sl 4:8). 
 
   “Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações”, 
(Sl 46:1). 
 
   “Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem 
em todos os teus caminhos”, (Sl 91:11). 
 
   “Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas”,. (Sl 
105:15). 
 
   “Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com 
eles os seus inimigos”, (Pv 16:7). 
 
   “Torre forte é o nome do Senhor, à qual o justo se acolhe e está seguro”, 
(Pv 18:10). 
 
   “Não digas: _ Vingar-me-ei do mal; espera pelo Senhor, e ele te livrará”, 
(Pv 20:22). 
 
   “Quando passares pelas águas, eu serei contigo; quando, pelos rios, eles 
não te submergirão; quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a 
chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o 
teu Salvador”, (Is 43: 2-3). 
 
   “Toda arma forjada contra ti não prosperará; toda língua que ousar contra ti 
em juízo, tu a condenarás; esta é a herança dos servos do Senhor e o seu 
direito que de mim procede, diz o Senhor”, (IS 54:17). 
 
   “Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze; eles pelejarão 
contra ti, mas não prevalecerão contra ti; porque eu sou contigo para te 
salvar, para te livrar deles, diz o Senhor; Arrebatar-te-ei das mãos dos 
iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos”, (Jr 15:20-21). 
 
  “Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra”, (Mt 5:5). 
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   “Ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, 
porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem; 
para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque ele faz nascer o seu 
sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque, se 
amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os 
publicanos também o mesmo?”, (Mt 5:43-46). 
 
   “Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos 
expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome 
como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e 
exultai, porque grande é o vosso galardão no céu”, (Lc 6:22-23). 
 
   “Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos 
perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à 
presença de reis e governadores, por causa do meu nome; e isto vos 
acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de 
não vos preocupardes com o que haveis de responder; porque eu vos darei 
boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos 
se vos opuserem”, (Lc 21:12-15). 
 
   “De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se 
perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que 
ganhareis a vossa alma”, (Lc 21:17-19). 
 
   “Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. 
Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes”, (Lc 23:34). 
 
   “Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou 
a mim. Se vós fôsseis do mundo, o mundo amaria o que era seu; como, 
todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso, o 
mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo 
maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a 
vós outros; se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo 
isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem 
aquele que me enviou”, (João 15:18-21). 
 
   “Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será 
contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós 
o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as 
coisas?”, (Rm 8:31-32). 
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   “Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira; porque está 
escrito: A mim me pertence a vingança; eu é que retribuirei, diz o Senhor. 
Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, 
dá-lhe de beber; porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua 
cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem”, (Rm 
12:19-21). 
 
   “Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande 
medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por 
meio de Cristo”, (2 Co 1:5). 
 
   “Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, 
por motivo de sua consciência para com Deus, (1 Pe 2:19). 
 
   “Não pagando mal por mal ou injúria por injúria; antes, pelo contrário, 
bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes 
bênção por herança”, (1 Pe 3:9). 
 
   “Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, 
destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse 
acontecendo; pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-
participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de 
sua glória, vos alegreis exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, 
bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de 
Deus”, (1 Pe 4:12-14). 
 
   “Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia”, (1 João 3:13). 
 
   “Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar 
em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação 
de dez dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida”, (Ap 2:10). 
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Capítulo 34 
 

Como orar por vitória sobre o orgulho 

 
Sugestões práticas 
1. Todos nós precisamos orar sempre e pedir ao Senhor que nos mostre 

qualquer forma de orgulho em nossas vidas.  Satanás foi expulso do céu 
por causa do orgulho. Através dos tempos, o orgulho tem mantido muitas 
pessoas fora do céu. Milhares de cristãos não têm produzido muito fruto 
espiritual por causa do orgulho. O orgulho é egoísta e entra na frente da 
fé do cristão. Orgulho é uma fortaleza e concede direito a toda sorte de 
pecado e maldade para agirem em nossas vidas. 

2. O orgulho gruda em nossas vidas quando nós acreditamos que a nossa 
natureza humana tem alguma coisa boa em si e que temos em nós, seres 
humanos, a habilidade  de fazermos o bem. O orgulho é revelado em 
nossas vidas no amor a si mesmo, egoísmo, dó de si mesmo e busca de 
reconhecimento, posição, poder e toda forma de centralizaçõa do eu. 
Hipocrisia, religiosidade e pecado escondido estão todos enraizados no 
orgulho. O orgulho às vezes também é encontrado (nem sempre) de 
forma mais sutil nas pessoas que precisam se sentir importantes, que 
valorizam muito os sentimentos de alto-valorização e alto-imagem. O 
orgulho atinge o seu ponto culminante quando as pessoas começam a se 
enchergar como deus e começam a agir desta forma. Orgulho é se 
colocar no trono. O orgulhoso pensa que ele é melhor do que os outros e 
vê os valores e habilidades dos outros como inferioriores. 

3. O poder do orgulho só é quebrado quando nós entendemos o quanto ele 
é mal e quais as conseqüências dele nas nossas vidas. Segundo, o poder 
do orgulho é quebrado quando nós fazemos a escolha de nos 
humilharmos. A maioria das pessoas deseja ser reconhecida pelo que 
elas têm alcançado e por quem elas são, de serem louvadas e honradas 
na presença de outros seres humanos. Entretanto, é possível escolher ir 
contra esta forma de orgulho. Algumas vezes o orgulho ganha tanto poder 
contra nós que nós precisamos de ajuda para percebermos o quão 
arrogante temos nos tornado. Somente o Espírito Santo pode nos revelar 
nosso orgulho e somente o poder do Espírito Santo pode nos livrar do 
nosso orgulho. 

4. Geralmente Deus usa perseguição, fracasso, dor, solidão, humilhação, 
vergonha, luto e oposição para revelar a nós o nosso orgulho e nos leva a 
reconhecer que não podemos nada. 
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5. O orgulho coloca o ‘eu’ no trono, mas no céu o cordeiro que foi morto é 
que está no trono. Não existe limite para o que Deus pode fazer através 
de uma pessoa livre do orgulho. Quando o diabo não pode nos impedir de 
orar e trabalhar espiritualmente, ele fará que sejamos orgulhosos de nós 
mesmos e nós cairemos nesta armadilha perigosa onde Deus não pode 
nos usar. 

6. Em geral, o orgulho é um indicador seguro que a pessoa não entende o 
amor de Deus por ela e não experimenta o amor das outras pessoas.  

 
Porções da Bíblia para orar 
 
“Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no 
deserto estes quarenta anos, para te humilhar, para te provar, para saber o 
que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos”, (Dt 
8:2). 
 
“Tu salvas o povo humilde, mas, com um lance de vista, abates os altivos”, 
(2 Sm 22:28). 
 
“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me 
buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, 
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra”, (2 Cr 7:14). 
 
“Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para 
mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele; nisto 
procedeste loucamente; por isso, desde agora, haverá guerras contra ti, (2 
Cr 16:9). 
 
“Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria 
ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou 
no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso”, (2 Cr 
26:16). 
 
“Ezequias, porém, se humilhou por se ter exaltado o seu coração, ele e os 
habitantes de Jerusalém; e a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de 
Ezequias”, (2 Cr 32:26). 
 
“Compadece-te de mim, Senhor; vê a que sofrimentos me reduziram os que 
me odeiam, tu que me levantas das portas da morte”, (Sl 9:13). 
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“O perverso, na sua soberba, não investiga; que não há Deus são todas as 
suas cogitações”, (Sl 10:4). 
 
“O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal; a soberba, a arrogância, o 
mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço”, (Pv 8:13). 
 
“Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a 
sabedoria”, (Pv 11:2). 
 
“Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha 
a sabedoria”, (Pv 13:10). 
 
“O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a 
honra”, (Pv 15:33). 
 
“A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda”, (Pv 16:18). 
 
“Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a 
humildade”, (Pv 18:12). 
 
“O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, e honra, e 
vida”, (Pv 22:4). 
 
“Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos, por causa da 
sua iniqüidade; farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba 
dos violentos”, (Is 13:11). 
 
“O terror que inspiras e a soberba do teu coração te enganaram. Tu que 
habitas nas fendas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda 
que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derrubarei, diz o Senhor”, (Jr 
49:16). 
 
“Quando, porém, o seu coração se elevou, e o seu espírito se tornou 
soberbo e arrogante, foi derrubado do seu trono real, e passou dele a sua 
glória”, (Dn 5:20). 
 
“Então, me disse: Não temas, Daniel, porque, desde o primeiro dia em que 
aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, 
foram ouvidas as tuas palavras; e, por causa das tuas palavras, é que eu 
vim”, (Dn 10:12). 
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“Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus”, 
(Mt 5:3). 
 
“Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e 
humilde de coração; e achareis descanso para a vossa alma”, (Mt 11:29). 
 
“Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no 
reino dos céus”, (Mt 18:4). 
 
“Não é assim entre vós; pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre 
vós, será esse o que vos sirva; e quem quiser ser o primeiro entre vós será 
vosso servo; tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas 
para servir e dar a sua vida em resgate por muitos”, (Mt 20:26-28). 
 
“Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será 
humilhado; e quem a si mesmo se humilhar será exaltado”, (Mt 23:11-12). 
 
“Derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes”, (Lc 1:52). 
 
“Convém que ele cresça e que eu diminua”, (João 3:30). 
 
“Porque, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se 
engana. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso 
Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu, 
para o mundo”, (Gl 6:3,14). 
 
“Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos 
uns aos outros em amor”, (Ef 4:2). 
 
“Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, 
considerando cada um os outros superiores a si mesmo”, (Fp 2:3). 
 
“Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, 
pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser 
igual a Deus; antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, 
tornando-se semelhante aos homens; e, reconhecido em figura humana, a si 
mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. 
Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está 
acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos 
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céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é 
Senhor, para glória de Deus Pai”, (Fp 2:5-11). 
 
“Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto 
dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua 
mente carnal. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como 
culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético; todavia, não 
têm valor algum contra a sensualidade”. (Cl 2:18,23). 
 
“Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, 
mediante condigno proceder, as suas obras”, (Tiago 3:13). 
 
“Antes, ele dá maior graça; pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá 
graça aos humildes”, (Tiago 4:6). 
 
“Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em 
tempo oportuno, vos exalte,(1 Pe 5:6). 
 
 
 
 
Capítulo 35 
 

Como orar por libertação de vícios 

 

Sugestões Práticas 
1. É importante lembrar que temos aqui sugestões práticas e não um estudo 

profundo e nem mesmo uma proposta de  tratamento para  viciados. 
2. Quando as pessoas começam a orar sobre qualquer forma de vício delas 

ou de outra pessoa, eles geralmente experimentam um sentimento de 
impotência e falta de esperança. Nós deveríamos então começar com 
uma declaração de fé radical: “Eu declaro: Jesus Cristo é o mesmo, 
ontem, hoje e para sempre. Nada é impossível para Ele. Quando Jesus 
morreu na cruz e ressuscitou do túmulo, Ele destruiu o poder do pecado, 
do mal e da morte. N’Ele eu sou reconciliado   com Deus o Pai e Sua 
poderosa ressurreição, poder que está operando em mim e através de 
mim.”  Através da oração e do estudo da Palavra você deve trabalhar com 
suas atitudes erradas e negativas para com Deus e você mesmo. Muitas 
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pessoas que têm problemas com vícios perderam as esperanças. Eles se 
vêem como perdedores, têm complexo de culpa e uma alto-imagem muito 
negativa, e têm um pensamento muito destrutivo a respeito de Deus e 
deles mesmos. 

3. Você tem de resolver o problema entre você e Deus, se você deseja 
realmente se libertar do vício. Na maioria dos casos onde não se 
experimenta libertação esta é a raiz do problema. 

4. Pergunte ao Senhor qual é a causa deste vício. Ore, espere e ouça. Deixe 
que o Espírito Santo lhe mostre onde isso começou. Como você acabou 
nesta situação? A resposta a estas perguntas lhe ajudarão a resolver o 
mistério deste problema. O vício geralmente tem sua origem em algum 
tipo de pecado, desobediência ou esperiência traumática, que o elvou ao 
vício. É importante que você assuma a responsabilidade perante Deus 
pelo que aconteceu e que você não jogue a culpa nos outros. Você é o 
único que fuma, fala palavrões e usa drogas. Esta é a sua reação 
pecaminosa às coisas do passado e você é responsável pelos seus atos e 
comportamento. Você fêz escolhas erradas. Comece confessando seu 
pecado e suas reações pecaminosas pelo que lhe aconteceu. Perdoe as 
pessoas que você precisa perdoar e libere-as, ou você nunca 
experimentará libertação. 

5. Ore e peça a Deus para libertá-lo. Leia Hebreus 11:6, e creia no Senhor. 
Encontre um amigo para orar com você e ore junto todos os dias, até que 
você esteja forte o suficiente para continuar sozinho. 

6. As forças demoníacas geralmente estão presentes nos casos de vícios. 
Algumas vezes, é necessário repreender o mal e perseverar resistindo até 
que ele fuja de você, mas de nada adiantará você resistir e repreender o 
mal, se você não confessou e rompeu com o pecado que o Senhor te 
mostrou. 

 
   Porções das Escrituras para orar 
 
   “Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre”, (Hb 13:8). 
 
   “Nada é impossível para Ti. Quando eu estava morto em meus pecados, 
Deus me deu vida com o Senhor Jesus. Ele perdoou todos os meus 
pecados. O Senhor destruiu todo poder e autoridades, e os expôs 
publicamente ao desprezo, triunfando sobre o pecado, o mal e a morte”, (Cl 
2:13-15; 1 João 3:8). 
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   “Em Ti eu fui reconciliado com o Pai e Seu poder incomparável opera em 
mim, porque eu creio”, (Ef 1:19). 
 
   “Em concordância som Sua Palavra eu confesso que eu fui liberto do meu 
pecado e me tornei um servo de Deus. Tendo o fruto da santificação e, por 
fim, a vida eterna”, (Rm 6:22). 
 
   “Eu escolh entregar minha vontade e minha vida a Ti e ao Espírito Santo, 
para ser controlado pelo Espírito. Senhor Jesus, Com base na Tua Palavra 
eu creio que Tu estás em mim, através do Espírito o Senhor me dá vida, 
porque o Pai me perdoou. O Senhor nos dá vida em abundância”, (João 
10:10b). 
 
   “Deus Pai, o Seu Espírito vive em mim e eu não sou controlado por minha 
natureza pecaminosa, mas pelo Espírito. E se o Seu Santo Espírito que 
ressuscitou Jesus dos mortos vive em mim, o Senhor também dará vida ao 
meu corpo mortal através do Seu Espírito”, (Rm 8:9-11). 
 
   “Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não 
desamparas os que te buscam”, (Sl 9:10). 
 
   “Nossos pais confiaram em ti; confiaram, e os livraste. A ti clamaram e se 
livraram; confiaram em ti e não foram confundidos”, (Sl 22:4-5). 
 
   “Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, 
e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira”, (Sl 
40:4). 
 
   “O que a mim me concerne o Senhor levará a bom termo; a tua 
misericórdia, ó Senhor, dura para sempre; não desampares as obras das 
tuas mãos. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra 
em vós há de completá-la até ao Dia de Cristo Jesus”, (Sl 138:8; Fp 1:6). 
 
   “Eu concordo com Sua Palavra que em arrependimento e em sossego, 
está a minha salvação, na tranqüilidade e na confiança, está a minha força”, 
(Is 30:15). “Nada é difícil demais para Ti”, (Jr 32:17). “Sua Palavra é a 
Verdade e todos que clamarem no nome do Senhor serão salvos”, (Atos 
2:21). 
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   _Senhor Jesus, eu escolho não pecar porque eu sei que o meu velho eu foi 
crucificado contigo. Eu quero morrer para o pecado, mas viver para Deus em 
Cristo Jesus. Portanto, eu não deixarei que o pecado reine em meu corpo 
mortal e nem obedecerei a seus desejos malígnos. Eu ofereço a minha vida 
a Deus, o único que ressuscitou da morte; e ofereço o meu corpo a Ti, como 
instrumento de justiça. O pecado não será o meu mestre, porque eu não 
estou debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu Te agradeço Deus, embora 
eu fosse escravo do pecado, eu fui libertado do pecado e tornei-me Teu 
escravo, Senhor. Agora que estou livre do meu pecado e tornei-me um 
escravo de Deus, eu colho os benefícios que me guiam para uma vida santa 
e que resultaram na vida eterna. “Pois o salário do pecado é a morte, mas o 
dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor”, (Rm 
6). 
 
   “Senhor Deus, se o Senhor é por mim, quem será contra mim? O Senhor  
não poupou o seu próprio Filho, antes, por mim o entregou. Portanto eu sei, 
que juntamente com Ele. O Senhor me dará graciosamente todas as coisas. 
Nada nos separará do amor de Cristo. Nem tribulação, ou angústia, ou forma 
alguma de vício. Sua Palavra ensina que em todas estas coisas, porém, 
somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou”, (Rm 8:31-32, 
35,37). 
 
  “Porquanto a Escritura diz: “Todo aquele que nele crê não será confundido.” 
E “Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.” (Rm 10:11,13). 
 
   “Como servo do Senhor Jesus Cristo eu decido não dar lugar aos desejos 
pecaminosos da carne, (Rm 13:14), porque eu sei que o meu corpo é 
santuário do Espírito Santo, que está em mim, o qual recebi de Deus, e que 
não sou de mim mesmos; mas eu fui comprado por preço. Agora, pois, 
glorificarei a Deus no meu corpo”, (1 Co 6:19-20). 
 
   “Deus Pai, Sua graça é suficiente para mim, porque o Seu poder se 
aperfeiçoa na minha fraqueza. Senhor Jesus, o Seu poder me protege”, (2 
Co 12:9). 
 
   “Eu oro para que da a riqueza da sua glória, nos conceda que sejamos 
fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no meu homem interior; e, 
assim, habite Cristo no meu coração, pela fé. E eu serei arraigado e 
alicerçado em amor. A fim de poder compreender, com todos os santos, qual 
é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade e conhecer o amor 
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de Cristo, que excede todo entendimento, para que eu seja tomado de toda a 
plenitude de Deus”, (Ef 3:16-19). 
 
   “E decido considerar tudo como perda, por causa da sublimidade do 
conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; por amor do qual perdi todas as 
coisas e as considero como refugo, para ganhar a Cristo Jesus”, ( Fp 3:8). 
 
   “Eu sei que posso fazer todas as coisas naquele que me fortalece, (Fp 
4:13) porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória 
que vence o mundo: a nossa fé”, (1 João 5:4). 
 
 
 
Capítulo 36 
 

Como orar em tempos de doença, dor e sofrimento 

 
Sugestões Práticas 
1. A doença não tem necessariamente uma relação com o pecado ou ataque 

demoníaco. Deus, em Sua soberania, sempre usa a doença para alcançar 
Seus propósitos na vida das pessoas, (João 9). Sempre que a doença 
aparece, é prudente se ter certeza de qual é a causa da doença. Algumas 
vezes é claramente o resultado de pecado ou mesmo causada por 
ataques demoníacos, mas às vezes Deus pode usá-la para nos purificar, 
para ter nossa atenção, para que Ele possa nos ensinar algumas 
verdades espirituais. Existe uma enorme diferença entre purificar e punir. 
Quando Deus usa a doneça para nos purificar, ela serve para nos 
preparar espiritualmente, assim podemos ser mais úteis em Sua obra. 
Através da história, muitos escritores espirituais bem conhecidos, 
pregadores e líderes de igreja tiveram dificuldades com enfermidades 
agudas e crônicas. Apesar disso, e geralmente por causa da doença, 
Deus pôde usá-los poderosamente. 

2. É importante que nós guardemos os nossos corações em tempos de 
doença. Não permita que a rebelião contra Deus entre em seu coração. 
Existe uma diferença entre rebelião e perguntar a Deus por que Ele 
permitiu a doença ou o porquê da doença. Deus não se importa quando 
fazemos perguntas. Peça a Deus para te explicar por que Ele permitiu 
isso, mas lembre-se que Deus não é obrigado lhe dar uma resposta e 
nem sempre Ele dará a resposta. Deus, o Pai, trabalha com cada um de 
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uma maneira diferente. Leia Isaías 28:27: “Porque o endro não se trilha 
com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa roda de carro; 
mas com vara se sacode o endro, e o cominho, com pau”. 

3. Peça ao Espírito Santo para lhe mostrar qualquer possibilidade de pecado 
em sua vida. Confesse o seu(s) pecado(s) perante Deus e aceite o Seu 
perdão. Se o Senhor te mostrar, você pode orar com outro cristão sobre 
isso. Geralmente a cura vem depois que as pessoas confessam os seus 
pecados. Tiago 5:16 coloca confissão de pecado ligado à cura. 
“Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos 
outros, para serdes curados”. Quando você orar pela cura de alguém, 
peça ao Espírito Santo que mostre à pessoa qualquer possibilidade de 
pecado que não tenha sido confessado em sua vida, e que ela seja capaz 
de confessar e abandonar este pecado. 

4. A doença que vem do diabo deve ser resistida em o Nome de Jesus. O 
problema é saber quando isto é um ataque do demônio. Peça ao Senhor 
espírito de discernimento, Ele é fiel, Ele irá te mostrar qual é a situação. 
Um exemplo desta oração é: “Satanás, no Nome de Jesus, eu recuso em 
aceitar qualquer doença que venha de ti. Eu resito a toda forma de dor ou 
enfermidade que você traga contra mim. No Nome de Jesus eu te resisto 
e a todos os teus ataques e eu comando que tu me deixes.” Satanás 
também pode fazer que uma pessoa fique doente quando existe 
escravidão espiritual na vida dela, como prática de macumba ou mesmo 
quando maldições foram lançadas sobre ela/ele. Em tais casos a oração é 
necessária para quebrar os efeitos destas maldições ou macumbas. Nós 
devemos amarrar, resistir e quebrar toda obra do mal no Nome de Jesus. 

5. As pessoas pensam que Deus não as está curando se elas procurarem o 
médico, mas Deus está envolvido no desenvolvimento da ciência médica 
e Ele pode usar a medicina e os médicos para curar as pessoas. Ele usa 
pessoas para abençoar outras pessoas. 

6. Algumas vezes as pessoas não querem ser curadas, porque temem não 
receber mais atenção ou simpatia; ou terão que voltar ao trabalho e 
retornar às responsabilidades. Ore para que elas queiram ser curadas. 

7. Quando você estiver orando pela cura de alguém, você deve pedir ao 
Espírito Santo que lhe dê sabedoria e direção. Uma pessoa pode ter 
problemas cardíacos e nós sabemos que Deus pode curá-la, mas pode 
ser que a pessoa esteja acima do peso e não se alimente corretamente. 
Neste caso, é melhor orar por domínio próprio e disciplina, para comer 
menos e perder peso. 
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8. Como cabeça e sacerdote do lar, o pai deve orar pela sua família quando 
existir doença em casa. Toda a família deve orar junta por um familiar 
enfermo. 

9. Pesquisas mostram que 50-80% das pessoas que vão aos consultórios 
médicos sofrem de doenças como resultados de problemas psicológicos 
ou espirituais. Geralmente é amargura, ódio, falta de perdão, tensão, etc. 
causado por dor e ferida do passado que causam a doença psicológica. 
Para receber cura, estas coisas precisam ser confessadas, tratadas e 
trabalhadas. 

10.  Deus deu a algumas pessoas o dom da cura, mas isto não significa que 
só estas pessoas podem e devem orar pelo doente. Marcos 16:17-18 diz: 
“Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crêem:… se impuserem as 
mãos sobre enfermos, eles ficarão curados”. Tiago 5:13-16 é uma 
sugestão: “Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Chame os 
presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com 
óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o 
Senhor o levantará; e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão 
perdoados.”  

11.  Em Êxodo 15:26, o Senhor chama a si mesmo de Jeovah Rafá, que 
significa: O Senhor que cura.  Este é um Nome de Deus, isto é o que Ele 
é e o que Ele pode fazer e quer fazer por nós. Quando você orar por 
alguém doente, ore por Deus que chama a si mesmo de Jeovah Rafá. 

12.  Existem alguns ‘métodos’ diferentes que Deus pode usar para curar as 
pessoas: 

-  Deus cura pela imposição de mãos. 
-  Deus cura pela unção com óleo e oração de fé. 
-  Algumas vezes, Deus cura pessoas com a ministração da Ceia do 
Senhor. 
-  Deus cura as pessoas como resposta a orações de intercessão por 
elas. 
-  Deus usa médicos e a medicina para curar as pessoas. 
-  Deus também cura quando o indivíduo ora por sua própria cura. 

13.  Viva uma vida de santidade perante Deus, o que é mais importante do 
que ser saudável. Guarde sua língua. Viva em obediência e consagração 
a Deus. Isto se aplica a todos. Aceite o Seu amor por você, apesar de sua 
doença e perguntas que você possa ter. Reaja ao Seu amor 
demonstrando amor por Ele. 
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Porções das Escrituras para orar 
 
   “Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante 
dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos 
os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre 
os egípcios; pois eu sou o Senhor, que te sara”, (Ex 15:26). 
 
   “Servireis ao Senhor, vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa 
água; e tirará do vosso meio as enfermidades”, (Ex 23:25). 
 
   “Ele é quem perdoa todas as tuas iniqüidades; quem sara todas as tuas 
enfermidades”, (Sl 103:3). 
 
   “Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas”, (Sl 147:3). 
  
   “Não sejas sábio aos teus próprios olhos; teme ao Senhor e aparta-te do 
mal; será isto saúde para o teu corpo e refrigério, para os teus ossos”, (Pv 
3:7-8). 
 
   “Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas 
dores levou sobre si; e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e 
oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas 
nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas 
suas pisaduras fomos sarados”, (Is 53:3-5). 
 
   “Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o 
evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o 
povo”, (Mt 4:23). 
 
   “E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, 
se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, 
dizendo: Quero, fica limpo! E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra”, 
(Mt 8:2-3). 
 
   “Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados; e ele 
meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam 
doentes; para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta 
Isaías: _Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as 
nossas doenças”, (Mt 8:16-17). 
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   “E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E 
todos os que tocaram ficaram sãos”, (Mt 14:36). 
 
   “Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me! Então, ele, 
respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos 
cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos 
comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, lhe disse 
Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé! Faça-se contigo como queres. E, desde 
aquele momento, sua filha ficou sã”, (Mt 15:25-28). 
 
   “Aconteceu que certa mulher, que, havia doze anos, vinha sofrendo de 
uma hemorragia… tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por 
entre a multidão, tocou-lhe a veste”, (Mc 5:25,27). 
 
   “Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crêem: em meu nome, 
expelirão demônios; falarão novas línguas; pegarão em serpentes; e, se 
alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal; se impuserem as mãos 
sobre enfermos, eles ficarão curados”, (Mc 16:17-18). 
 
   “O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar 
os pobres; enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da 
vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos”, (Lc 4:18). 
 
   “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. Pelo que sinto 
prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas 
angústias, por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então, é que sou 
forte”, (2 Co 12:9-10). 
 
   “Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das 
nossas fraquezas; antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa 
semelhança,mas sem pecado”, (Hb 4:15). 
 
   “Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante 
louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e 
estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a 
oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará; e, se houver 
cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos 
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pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito 
pode, por sua eficácia, a súplica do justo”, (Tiago 5:13-16). 
 
 
 
Capítulo 37 
 

Como orar durante ataques demoníacos e batalhas 

espirituais 

 
Sugestões Práticas 
1. Todos nós, cada cristão e todas as pessoas, estamos envolvidos com 

batalhas espirituais com o diabo. O diabo veio para roubar, matar e 
destruir, (João 10:10). 

2. Por isso é muito importante que nós possamos conhecer, com todo o 
nosso ser, que Satanás é um inimigo destruído. Cristo o destruiu na cruz 
e quebrou o seu poder. Nós devemos viver na vitória que Cristo 
conquistou e não tentar alcançar a nossa própria vitória. 

3. Nesta batalha espiritual, que nós como cristãos, estamos envolvidos, nós 
nunca podemos confiar em nossas emoções, sentimentos e nem olhar as 
nossas circunstâncias. A Palavra, a verdade da Palavra e as promessas 
de Deus, devem ser nossa âncora. Nós temos que entender quem somos 
em Cristo. O diabo tentará sempre omitir de nós as promessas e o 
verdadeiro caráter de Deus. 

4. O diabo nos resistirá, mas perseverando, nós Cristãos quebraremos seu 
poder. 

5. Quando o diabo nos ataca, temos de estar certos de termos confessado 
todos os nossos pecados, para termos certeza que ele não tenha controle 
em nossas vidas. 

6. Nós devemos aprender a discernir entre a voz do Espírito Santo e a voz e 
os meios de operação do diabo. Satanás manipula; o Espírito Santo 
motiva. Satanás intimida; o Espírito Santo inspira. Satanás domina; o 
Espírito Santo direciona. Satanás abusa de nós;  o Espírito Santo quer a 
nossa cooperação. A voz de Satanás é alta e exigente; a voz do Espírito 
Santo é uma voz suave e interna. Satanás força; o Espírito Santo impele, 
encoraja e convida. Quando Satanás fala, existe sempre um elemento de 
pressa; o Espírito Santo nunca está com pressa, existe tempo suficiente 
para se considerar e ter certeza. Satanás acusa e condena; o Espírito 
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Santo convence. Quando Satanás fala conosco, ele nos condena e tenta 
nos convencer que não existe perdão para nós, que não existe saída da 
situação, exceto pecando mais e se tornando mais enleados. Ele quer nos 
fazer acreditar que não existe esperança. Quando o Espírito Santo fala 
conosco, existe sempre uma saída, perdão dos pecados, libertação e 
esperança para o futuro. 

7. Jesus é a ‘armadura’ do cristão nesta batalha espiritual. Nós precisamos 
contar com o poder espiritual de Deus que está atuando em nós através 
do Espírito Santo, (Ef 1:19). Satanás tem poder; Deus é todo-poderoso. 

8. O teólogo Karl Barth disse uma vez: juntar suas mãos em oração é o 
começo de uma revolução contra as confusões deste mundo. A maior 
preocupação do diabo na batalha espiritual é evitar que os crentes orem. 
Ele não se preocupa com estudos onde não tem oração, com trabalho 
espiritual sem oração e religião sem oração. Ele ri do nosso trabalho 
árduo e zomba de nossa sabedoria, mas ele treme quando nós oramos. 
Oração é ‘guerra’. Começar a orar já é metade da guerra, continuar 
orando é a outra metade. 

 
   Porções Bíblicas para orar 
   “Pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra 
os vossos inimigos, para vos salvar”, (Dt 20:4). 
 
   “ Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas 
trevas da morte; porque o homem não prevalece pela força”, (1 Sm 2:9). 
 
   “Com ele (rei da Assíria) está o braço de carne, mas conosco, o Senhor, 
nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras”, (2 Cr 32:7-8). 
 
   “Do alto me estendeu ele a mão e me tomou; tirou-me das muitas águas. 
Livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais 
poderosos do que eu”, (Sl 18:16-17). 
 
   “Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas”, (Sl 
18:29). 
 
   “Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso 
nas batalhas”, (Sl 24:8). 
 
   “O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra”, (Sl 
34:7). 
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   “Toda arma forjada contra ti não prosperará; toda língua que ousar contra ti 
em juízo, tu a condenarás; esta é a herança dos servos do Senhor e o seu 
direito que de mim procede”, diz o Senhor”, (Is 54:17).    
 
“Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo”,(Dn 11:32). 
 “E não nos deixes cair em tentação; mas livra-nos do mal”, (Mt 6:13).    
 
“Dar-te-ei as chaves do reino dos céus; o que ligares na terra terá sido ligado 
nos céus; e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus”, (Mt 
16:19). 
 
“Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo 
o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano”, (Lc 10:19). 
 
   “Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal”, (João 
17:15). 
 
   “Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu 
próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará 
graciosamente com ele todas as coisas? Quem nos separará do amor de 
Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou 
perigo, ou espada?  Em todas estas coisas, porém, somos mais que 
vencedores, por meio daquele que nos amou”, (Rm 8:31-32; 35; 37). 
 
   “Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças; 
pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte 
que a possais suportar”, (1 Co 10:13). 
 
   “Eu oro para que iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes 
qual é a… e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que 
cremos, segundo a eficácia da força do seu poder; o qual exerceu ele em 
Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos 
lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, 
e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas 
também no vindouro”, (Ef 1:18-21). 
 
   “Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. 
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra 
as ciladas do diabo; porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e 
sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo 
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tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. 
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia 
mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, 
firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. 
Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz; embraçando sempre 
o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do 
Maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que 
é a palavra de Deus”, (Ef 6:10-17). 
 
   “Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do 
Filho do seu amor”, (Cl 1:13). 
    
  “Todavia, o Senhor é fiel; ele vos confirmará e guardará do Maligno”, (2 Ts 
3:3). 
 
   “Sujeitai-vos, portanto, a Deus; mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 
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, (Tiago 4:7-8). 
 
   “Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive 
pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus: para 
destruir as obras do diabo, (1 João 3:8). 
 
   “Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque 
maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo”, (1 João 
4:4). 
 
   “…porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória 
que vence o mundo: a nossa fé”, (1 João 5:4). 
 
  “Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: “Não temas; eu sou o 
primeiro e o último 18e aquele que vive; estive morto, mas eis que estou vivo 
pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno”, (Ap 
1:17-18). 
 
   “Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da 
palavra do testemunho que deram e, mesmo em face da morte, não amaram 
a própria vida”, (Ap 12:11). 
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Capítulo 38 
 

Como orar por vitória sobre os sentimentos de culpa 

 

Sugestões Práticas 
 
1. Todo mundo tem algum problema sentimental ou de culpa. Alguns 

superam seus sentimentos de culpa e outros são oprimidos por eles, Você 
escolhe o que fazer com seus sentimentos de culpa.  

2. Entregue a Deus em oração os seus sentimentos de culpa. Faça uma lista 
de cada um deles e peça ao Espírito Santo que te mostre a origem de 
cada um. Quando a origem deles for atos ou pensamentos pecaminosos, 
você terá que confessá-los e livrar-se deles. Algumas vezes é preciso 
voltar e pedir perdão a alguém ou corrigir o erro. Quando o Espírito Santo 
está operando, Ele irá sempre convencer de um pecado específico e 
sempre haverá perdão e libertação quando ele for confessado. O Espírito 
Santo sempre nos dá esperanças e nos leva a Cristo e a solução do 
livramento. 

3. Também podem haver sentimentos de culpa ‘falsos’. A diferença entre os 
sentimentos de culpa verdadeiros e os falsos é a verdade. Quando é o 
diabo que está oprimindo, existe sempre um sentimento vago de 
ansiedade e não de um pecado específico. Nesta situação você irá orar, 
‘confessar’, ler a Bíblia e fazer todo o possível, mas você ainda assim não 
se ‘sentirá’ melhor. Quando o sentimento de culpa é gerado ou tem 
origem demoníaca, ele sempre o levará a um lugar sem saída, sem 
nenhuma esperança. Quanto mais você ora e busca a Deus, mais 
aumenta o desespero e a confusão. A falta de esperança é total. A única 
maneira de lidar com estes sentimentos de culpa é resistindo e 
repreendendo o diabo, até que o seu espírito esteja livre. 

4. Os cristãos, às vezes, confessam seus pecados, mas não experimentam 
nenhum alívio. Isto pode ter algumas razões: 

- Primeiro: Pode ser que você não tenha confessado tudo a respeito do 
problema, não esteja pronto para admitir, não tenha perdoado, ou talvez 
não tenha sido totalmente honesto com Deus a respeito do seu 
problema. 
- Segundo: Lembre-se que depois de pedir a Deus que lhe perdoe e 
que o limpe, baseado em 1 João 1:9, Ele também o limpará da  
consciência de culpa baseado  em Hebreus 10:22.  Satanás sempre nos 
acusa depois de termos sido lavados com o sangue de Jesus.  Peça a 
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Deus que lave sua mente com o sangue de Jesus e o livre de todo 
pensamento a respeito daquele pecado. 
- Terceiro: Pode ser que você não queira acabar totalmente com 
aquele pecado em particular. Confesse para Deus e peça que Ele te 
ajude a desejar a fazer a vontade dele e de romper com este pecado. 
- Quarto: Satanás pode continuar a atacá-lo e tentar tirar a paz do seu 
coração. Tiago 4:7 diz, “Sujeitai-vos, portanto, a Deus; mas resisti ao 
diabo, e ele fugirá de vós.” Observe que este versículo tem três partes: 
a) Sujeitai-vos a Deus, b) resistir ao diabo e c) e ele fugirá de vós. 
Sujeitar-se a Deus também significa remover tudo que está causando 
divisão entre você e Deus. Tenha certeza que você confessou todo 
pecado a Deus e não está, intencionalmente ou secretamente, aderindo 
ao pecado. Também tenha certeza de ter pedido a Deus que limpe sua 
consciência. Quando você tiver feito tudo isso, você pode resistir ao 
diabo em o Nome do Senhor Jesus e comandar, em o Nome de Jesus, 
que ele não lhe pertube mais. Não deixe nenhuma dúvida que talvez 
Deus não o tenha perdoado. Resista a todas as dúvidas e falta de fé 
com base na fidelidade de Deus e porque Ele disse que ele perdoará os 
seus pecados quando você os confessar. 
- Quinto: Se você deu todos os passos necessários e ainda não sente 
paz, não dê muita atenção à sua falta de paz, mas foque em Jesus e 
saiba que Ele já venceu Satanás na cruz, (Cl 2:13-15). Foque nas 
promessas de Deus e creia mais nelas do que em seus próprios 
sentimentos. Nosso perdão vem de Deus e com ele o sentimento de 
paz. 

 
   Porções Bíbicas para orar: 
   “Confessei-te o meu pecado e a minha iniqüidade não mais ocultei. Disse: 
“confessarei ao Senhor as minhas transgressões” e tu perdoaste a 
iniqüidade do meu pecado”, (Sl 32:5). 
 
   “Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha 
loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. 
Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Na tua presença, 
Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. 
Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, 
essa mesma já não está comigo. Não me desampares, Senhor; Deus meu, 
não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação 
minha”, (Sl 38:5,7, 9-11; 19-22). 
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   “Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; e, segundo a 
multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me 
completamente da minha iniqüidade e purifica-me do meu pecado. Cria em 
mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito 
inabaláve”, (Sl 51:1-2; 10). 
 
   “Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado; coração 
compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus”, (Sl 51:17). 
 
   “Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas 
transgressões”, (Sl 103:12). 
 
   “Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os 
meus pensamentos; vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo 
caminho eterno”, (Sl 139:23-24). 
 
   “O que encobre as suas transgressões jamais prosperará; mas o que as 
confessa e deixa alcançará misericórdia”, (Pv 28:13). 
 
   “Vinde, pois, e arrazoemos”, diz o Senhor; “ainda que os vossos pecados 
sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve; ainda que 
sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã”, (Is 1:18). 
 
   “Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas 
nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas 
suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como 
ovelhas; cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele 
a iniqüidade de nós todos”, (Is 53:5-6). 
 
   “Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o 
Senhor”, (Lm 3:40). 
 
   “Tornará a ter compaixão de nós; pisará aos pés as nossas iniqüidades e 
lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar”, (Mq 7:19). 
 
   “Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade 
para perdoar pecados…” (Lc 5:24). 
 
  “Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o 
mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele”, (João 3:17). 
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   “Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras 
sejam manifestas, porque feitas em Deus”, (João 3:21). 
 
   “Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados 
gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus”, 
(Rm 3:23-24). 
 
   “Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo 
Jesus”,  (Rm 8:1). 
 
   “E aos que predestinou, a esses também chamou; e aos que chamou, a 
esses também justificou; e aos que justificou, a esses também glorificou”, 
(Rm 8:30). 
 
   “Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será 
contra nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus 
quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou, 
antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede 
por nós”, (Rm 8:31,33-34). 
 
  “No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, 
segundo a riqueza da sua graça”,  (Ef 1:7). 
 
   “Muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se 
ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras 
mortas, para servirmos ao Deus vivo!” (Hb 9:14). 
 
   “Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas 
iniqüidades, para sempre”, (Hb 10:17). 
 
   “Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão 
uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo 
pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos 
enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos 
pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de 
toda injustiça”, (1 João 1:7-9). 
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   “Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, 
todavia, alguém pecar, temos Advogado junto ao PaiJesus Cristo, o Justo”, 
(1 João 2:1). 
 
   “Se o nosso coração nos acusar… certamente, Deus é maior do que o 
nosso coração e conhece todas as coisas”,  (1 João 3:20). 
 
 
Capítulo 39 
 

Como orar em tempos de depressão 

 
Sugestões Práticas 
Importante: Lembre-se que estas sugestões de como orar por pessoas  com 
depressão são básicas. Não se trata de uma discussão profunda no 
problema complexo da depressão. 
 
1. Descubra a fonte ou a causa da depressão. É muito importante que se 

conheça as várias razões de depressão, para podermos vencê-la. 
Achegue-se a Deus baseado em Sua Palavra e em Suas promessas. 

2. A depressão pode ser um resultado de um distúrbio químico em seu 
corpo. Neste caso o tratamento é feito com medicamentos. 

3. A depressão pode ser o resultado de pecados na vida de uma pessoa. 
Quando o pecado é confessado, abandonado e se experimenta o perdão, 
a depressão desaparece. 

4. A depressão pode ser causada por pensamentos negativos na vida de 
uma pessoa. As pessoas geralmente desenvolvem uma maneira de 
pensar errada sobre o mundo no qual elas vivem, o que as leva a 
depressão. A libertação virá quando começarmos a ver o mundo de 
acordo com a perspectivia divina. 

5. A depressão pode ser o resultado de dor e ferida emocional do passado. 
Muitas pessoas crescem com sentimentos de rejeição, humilhação e/ou 
ocorrências traumáticas que lhe causaram dores emocionais no passado. 
Quando esta dor não é tratada, nem processada e nenhuma cura é 
alcançada, às vezes leva a comportamentos pecaminosos e negativos e 
na maioria, a depressão. 

6. A depressão também pode ser resultado de influência demoníaca na vida 
de uma pessoa. Estas inflências demoníacas devem ser resistidas e 
repreendidas para que se tenha a libertação. 



 192 

7. Não é fácil entender a causa da depressão, porque a depressão pode ser 
a combinação de várias causas. A melhor maneira de se começar é por 
eliminação. Comece com um exame médico para determinar se existe 
algum distúrbio químico. Depois, investigue se existe algum pecado não 
confessado. Veja se algumas idéias não estão contrárias à Palavra de 
Deus. Pergunte-se a si mesmo se existe alguma dor emocional do seu 
passado que você ainda não tenha resolvido. Se existir alguma indicação 
de influência demoníaca é necessário pedir ajuda a uma pesssoa certa 
que pode orar com você. Aprenda a resistir o diabo no Nome de Jesus. 

8. A depressão não é insuperável. A depressão não é incurável, nem mesmo 
se seu tipo de personalidade for melancólica. Em Cristo nós somos mais 
que vencedores. Algumas pessoas têm de trabalhar mais para vencer a 
depressão, mas ela não tem de governar sua vida. 

9. Não olhe para as circuntâncias, elas mudam. Não confie em suas 
emoções, elas também mudam. Olhe para Deus – Ele nunca muda. 

10.  Existe uma diferença entre a depressão de verdade, ser pessimista ou 
ter atirudes negativas para com a vida. Nós não podemos confundir as 
coisas. A depressão é muito mais complexa e tem que ser tratada de 
maneira especial. 

11.  Deus ouve quando oramos e Ele responde nossas orações. Não 
devemos permitir pensamentos dizendo que Deus não ouve nossas 
orações. A história tem revelado, em Jesus Cristo, estas verdades. 

 
   Porções da Bíblia para orar 
   “Não to mandei eu? Sê forte e corajoso; não temas, nem te espantes, 
porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares”, (Js 1:9). 
 
   “Do alto, me estendeu ele a mão e me tomou; tirou-me das muitas águas”, 
(2 Sm 22:17). 
 
   “Tu me farás ver os caminhos da vida; na tua presença há plenitude de 
alegria, na tua destra, delícias perpetuament”, (Sl 16:11). 
 
   “Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na 
minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do 
seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos”, (Sl 
18:5-6). 
 
   “O Senhor é a minha luz e a minha salvação; de quem terei medo? 
O Senhor é a fortaleza da minha vida; a quem temerei?” (Sl 27:1). 
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   “Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra”, (Sl 34:19). 
 
   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. (Sl 
42:5) 
 
   “Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de 
mim; caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor: 
ó Senhor, livra-me a alma. Pois livraste da morte a minha alma, das 
lágrimas, os meus olhos, da queda, os meus pés”, (Sl 116:3,4,8). 
 
   “O que me consola na minha angústia é isto: que a tua palavra me vivifica”, 
(Sl 119:50). 
 
   “Se eu digo: as trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim 
se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras: 
as trevas e a luz são a mesma coisa”, (Sl 139:11-12). 
 
   “Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas”, (Sl 147:3). 
 
   “Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua 
misericórdia”, (Sl 147:11). 
 
   “Para aquele que está entre os vivos há esperança; porque mais vale um 
cão vivo do que um leão morto”,  (Ec 9:4). 
 
   “Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com 
asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam”, 
(Is 40:31). 
 
   “Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou o 
teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel”,  
(Is 41:10). 
 
   “Acaso, pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte 
que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a 
se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti”,  (Is 49:15). 
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   “Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu Servo? 
Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do 
Senhor e se firme sobre o seu Deus”, (Is 50:10. 
 
  “Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor; 
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais”, (Jr 
29:11). 
 
   “Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esperança de 
auxílio pela misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa 
de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim; 
renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade”, (Lm 3:21-23). 
 
   “Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados”, (Mt 5:4). 
 
   “O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir; eu vim para que 
tenham vida e a tenham em abundância”,  (João 10:10). 
 
   “Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam 
a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito”, (Rm 8:28). 
 
   “E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, 
para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo”, (Rm 15:13). 
 
   “Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de 
misericórdias e Deus de toda consolação! É ele que nos conforta em toda a 
nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer 
angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por 
Deus”, (2 Co1:3-4). 
 
   “Em tudo somos atribulados, porém não angustiados; perplexos, porém 
não desanimados”,  (2 Co 4:8). 
 
   “Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou”, (2 Co 7:6). 
 
   “Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há 
de completá-la até ao Dia de Cristo Jesus”, (Fp 1:6). 
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   “E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não 
haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram”, 
(Ap 21:4). 
 
 
 
Capítulo 40 
 

Como orar em tempos de medo, ansiedade e incapacidade 

 
Sugestões Práticas 
1. O poder do medo opera nos pensamentos e emoções das pessoas. 60% 

do medo que as pessoas dizem ter, é irrelevante ou sem fundamentos. 
Outros 25% são insignificantes e somente 4-5% de todos os medos fazem 
algum sentido. Estes 5% podem, na grande maioria serem iluminados e 
diminuídos através de planejamentos, ações lógicas e com propósitos, 
assim eles não precisam ter nenhuma influência nas nossas vidas. As 
pessoas que estão presas pelo medo, sempre vivem à frente, semanas e 
meses. Leia Mateus 6:25-33. Raramente o medo se baseia em fatos, mas 
quase sempre nas emoções/sentimentos. Quando você entende isso, 
você pode lidar melhor com a situação. O medo tem muitos irmãos e 
irmãs; tensão, ansiedade, frustração, preocupação, derrota, falha, 
depressão, desapontamento, melancolia, incerteza, auto-piedade, 
sentimento de culpa, dúvidas, etc. Esta família ama festas, geralmente 
festas melancólicas. 

2. Decida confrontar os seus medos. Confronte seu medo definindo e 
identificando o que causa o medo e o terror. A ansiedade é medo 
escondido que deve ser resistida no Nome de Jesus. Medo geralmente é 
simulado mais por ignorância do que por falta de fé. O melhor remédio 
para o medo do homem é temor a Deus. Se nós temos muito medo das 
pessoas geralmente é porque nós temos muito pouco temor a Deus. 

3. Faça as pazes com a morte. O medo continuará a segui-lo até que você 
faça as pazes com a morte. A morte não é o fim. Apocalipse 1:17-18 nos 
ensina que é Jesus quem tem as chaves da morte e do Inferno e não o 
mal,  diabo ou as pessoas más. 

4. O medo pode ser o preço do progresso. Embora você nunca deixará de 
sentir medo, a paixão pode destruir a maioria dos medos. A paixão o 
levará aonde o medo não quer ir, e permitirá que você faça coisas que 
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você nunca faria. A paixão nasce do relacionamento com Deus, de um 
profundo e íntimo caminhar com Deus. 

5. Foque em coisas que você pode controlar e mude o seu foco para Deus e 
Suas promessas infalíveis. O medo não muda nada; ele apenas rouba 
suas forças. Viva um dia de cada vez. 

6. Estude as promessas e caráter de Deus. Não existe um antídoto melhor 
para o medo do que conhecimento (pessoal, experimental, conhecimento 
pela fé) de Deus o Pai. Conhecer a Deus quebra o poder do medo. O 
medo Bíblico, que é o do Senhor, quebra o poder do medo, especialmente 
nosso medo de homens. 

7. Às vezes, o medo pode ser um ataque demoníaco. Resista-o e rejeite-o 
no Nome de Jesus Cristo. 

8. Podemos dizer como princípio que o medo nunca vem de Deus. 
 
   Porções das Escrituras para orar 
   “O Deus eterno é a tua habitação e, por baixo de ti, estende os braços 
eternos; ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: Destrói-o”, (Dt 33:27). 
 
   “Tu, Senhor, és a minha lâmpada; o Senhor derrama luz nas minhas 
trevas”, (2 Sm 22:29). 
 
   “Ele respondeu: _Não temas, porque mais são os que estão conosco do 
que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: _Senhor, peço-te que lhe 
abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu 
que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu”, 
(2 Reis 6:16-17). 
 
   “O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador; o meu 
Deus, o meu rochedo em que me refugio; o meu escudo, a força da minha 
salvação, o meu baluarte”, (Sl 18:2). 
 
   “Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o 
teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará”, (Sl 37:4-5). 
 
   “O Senhor dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o nosso refúgio”, 
(Sl 46:11). 
 
   “Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e 
nada temerei. Que me pode fazer um mortal?” (Sl 56:4). 
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   “O que a mim me concerne o Senhor levará a bom termo; a tua 
misericórdia, ó Senhor, dura para sempre; não desampares as obras das 
tuas mãos”, (Sl 138:8). 
 
   “Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio 
entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as 
tuas veredas”, (Pv 3:5-6). 
 
   “Torre forte é o nome do Senhor, à qual o justo se acolhe e está seguro”, 
(Pv 18:10). 
 
   “Na tranqüilidade e na confiança, a vossa força” (Is 30:15). 
 
   “Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou o 
teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel”,  
(Is 41:10). 
 
   “Quando passares pelas águas, eu serei contigo; quando, pelos rios, eles 
não te submergirão; quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a 
chama arderá em ti”, (Is 43:2). 
 
   “Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado; 
por isso, fiz o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado”, 
(Is 50:7). 
 
   “Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor; 
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais”,  (Jr 
29:11.) 
 
   “Por isso, vos digo:__ não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que 
haveis de comer ou beber; nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de 
vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo, mais do que as 
vestes? Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntam 
em celeiros; contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis 
vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode 
acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos 
quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo: eles não 
trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a 
sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva 
do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós 
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outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: Que 
comeremos? Que beberemos? Ou: Com que nos vestiremos? Porque os 
gentios é que procuram todas estas coisas; pois vosso Pai celeste sabe que 
necessitais de todas elas; buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a 
sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas”, (Mt 6:25-33). 
 
   “Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos 
aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso 
e humilde de coração; e achareis descanso para a vossa alma. Porque o 
meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. (Mt 11:28:30) 
 
   “Não se vendem cinco pardais por dois asses? Entretanto, nenhum deles 
está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça 
estão todos contados. Não temais! Bem mais valeis do que muitos pardais”,  
(Lc 12:6-7). 
 
“Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso 
da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por 
que andais ansiosos pelas outras?”  (Lc 12:25-26). 
 

"Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como a dá o mundo. 
Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize”, (João 14:27). 
 
“Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será 
contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós 
o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as 
coisas?” (Rm 8:31-32). 
 

“Aquele que nele crê não será confundido”, (Rm 9:33). 
 
“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. Pelo que sinto prazer nas 
fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, 
por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então, é que sou forte”, (2 Cr 
12:9-10) 
 

“Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais 
fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior”, (Ef 
3:16). 
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   “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. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, 
guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus”, (Fp 4:6-7). 
 
   “Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de 
amor e de moderação, (2 Tm 1:7). 
 
   “Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim 
de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião 
oportuna”, (Hb 4:16). 
 
“ Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que 
se não vêem. 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”, (Hb 11:1,6). 
 
   “Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de 
vós”, (1 Pe 5:7). 
 
   “Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque 
maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo”, (1 João 
4:4). 
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Capítulo 1 

Ore a Palavra na Palavra 

   Alvos da semana: Nesta próxima semana, gaste 15-30 minutos por dia por 
pelo menos 5 dias para orar pelo poder e operação da Palavra em sua vida e 
na vida de outras pessoas. 
   O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 
Dia 1 
Dia 2 
Dia 3 
Dia 4 
Dia 5 
Aplicação Prática 
1. O que eu aprendi? 
2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 
3. Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 
4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 
 
 
Capítulo 2 

 

Ore sobre a Paternidade de Deus 

   Alvo da semana: Tente gastar de 15-30 minutos por dia, por pelo menos 5 
dias durante esta semana para orar sobre a Paternidade de Deus. 
   O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje?  
Dia 1 
Dia 2 
Dia 3 
Dia 4 
Dia 5 
Aplicação Prática 
1. O que eu aprendi? 
2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 
3.Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 
4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 
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Capítulo 3 

 

Orações de Bençãos 

   Alvo da semana: Tente gastar de 15-30 minutos por dia, por pelo menos 5 
dias durante esta semana para orar as bençãos de Deus por pessoas 
específicas. 
   O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 
Dia 1 
Dia 2 
Dia 3 
Dia 4 
Dia 5 
Aplicação Prática 
1. O que eu aprendi? 
2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 
3.Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 
4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 
 
 
Capítulo 4 

Louvor e Adoração 

   Enfoque nos cânticos e outras escrituras de Apocalipse 
   Alvo da semana: Tente gastar de 15-30 minutos por dia, por pelo menos 5 
dias durante esta semana em louvor e adoração usando os cânticos de 
Apocalipse. 
   O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 
Dia 1 
Dia 2 
Dia 3 
Dia 4 
Dia 5 
Aplicação Prática 
1. O que eu aprendi? 
2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 
3.Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 
4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 
 
 



 202 

Capítulo 5 

 

Como usar um diário de oração 

 
   Alvo da semana: Tente gastar de 15-30 minutos por dia, por pelo menos 5 
dias durante esta semana fazendo um jornal de oração. 
   O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje?D 
Dia 1 
Dia 2 
Dia 3 
Dia 4 
Dia 5 
Aplicação Prática 
1. O que eu aprendi? 
2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 
3.Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 
4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 
 
 
Capítulo 6 

 

Como orar sobre os propósitos de Deus para sua vida 

 
   Alvo da semana: Tente gastar de 15-30 minutos por dia, por pelo menos 5 
dias durante esta semana orando sobre a criatividade e propósitos de Deus 
para sua vida. 
   O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 
Dia 1 
Dia 2 
Dia 3 
Dia 4 
Dia 5 
Aplicação Prática 
1. O que eu aprendi? 
2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 
3.Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 
4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 
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Capítulo 7 

 

Oração simples e oração de meditação 

 
   Alvo da semana: Tente gastar de 15-30 minutos por dia, por pelo menos 5 
dias durante esta semana em oração de meditação. 
   O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 
Dia 1 
Dia 2 
Dia 3 
Dia 4 
Dia 5 
Aplicação Prática 
1. O que eu aprendi? 
2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 
3. Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 
4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 
 
 
Capítulo 8 

 

Arrependimento e confissão de pecados 

 
   Alvo da semana: Tente gastar de 15-30 minutos por dia, por pelo menos 5 
dias durante esta semana para ficar quieto e peça ao Senhor que te mostre 
algum pecado específico em sua vida, confesse-o e humilhe-se perante o 
Senhor. 
   O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 
Dia 1 
Dia 2 
Dia 3 
Dia 4 
Dia 5 
Aplicação Prática 
1. O que eu aprendi? 
2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 
3. Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 
4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 
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Capítulo 9 

 

Ore através da obra e dos atributos de Deus 

 
   Alvo da semana: Tente gastar de 15-30 minutos por dia, pelos próximosos 
5 dias orando nas obras e características de Deus. 
   O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 
Dia 1 
Dia 2 
Dia 3 
Dia 4 
Dia 5 
Aplicação Prática 
1. O que eu aprendi? 
2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 
3. Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 
4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 
 
 
Capítulo 10 

 

Ore pela salvação do perdido, do não-alcançado e das 

nações 

   Alvo da semana: Tente gastar de 15-30 minutos por dia, nos próximos 5 
dias orando pelos não salvos e pelas nações. 
   O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 
Dia 1 
Dia 2 
Dia 3 
Dia 4 
Dia 5 
 
Aplicação Prática 
1. O que eu aprendi? 
2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 
3.Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 
4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 
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Capítulo 11 

As orações de Jesus 

   Alvo da semana: Tente gastar de 15-30 minutos por dia, nos próximos 5 
dias para orar as orações de Jesus. 

  O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 

Dia 1 

Dia 2 

Dia 3 

Dia 4 

Dia 5 

Aplicação Prática 

1. O que eu aprendi? 

2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 

3. Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 

4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 

 
Capítulo 12 

Ore os Nomes de Deus 

   Alvo da semana: Tente gastar de 15-30 minutos por dia, nos próximos 5 
dias para orar os Nomes de Deus.  

   O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 
Dia 1 
Dia 2 
Dia 3 
Dia 4 
Dia 5 
Aplicação Prática 
1. O que eu aprendi? 
 
2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 
 
3.Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 
 
4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 
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Capítulo 13 

Ore a vontade de Deus para sua vida   

Alvo da semana: Tente gastar de 15-30 minutos por dia, nos próximos 5 dias 
para orar sobre a vontade de Deus para sua vida. 

   O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 

Dia 1 

Dia 2 

Dia 3 

Dia 4 

Dia 5 

Aplicação Prática 

1. O que eu aprendi? 
2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 
3.Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 
4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 
 

 

Capítulo 14 

Ore pelo poder, plenitude, unção, dons e obra do Espírito 

Santo 

   Alvo da semana: Tente gastar de 15-30 minutos por dia, nos próximos 5 
dias orando para receber o poder e plenitude do Espírito Santo. 

  O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 

Dia 1 

Dia 2 

Dia 3 

Dia 4 

Dia 5 

Aplicação Prática 

1. O que eu aprendi? 

2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 

3. Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 

4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 



 207 

Capítulo 15 

A disciplina do silêncio 

   Alvo da semana: Tente gastar de 15-30 minutos por dia, nos próximos 5 
dias para praticar a disciplina do silêncio. Encontre um lugar que seja bem 
tranqüilo e onde você pode estar sozinho.  

   O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 
Dia 1 
Dia 2 
Dia 3 
Dia 4 
Dia 5 
Aplicação Prática 
1. O que eu aprendi? 
 
2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 
 
3. Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 
 
4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 
 

Capítulo 16 

Vivendo na presença de Deus 

   Alvo da semana: Procure experimentar ativamente a presença de Deus por 
pelo menos 15-30 minutos por dia, nos próximos 5 dias. 

   O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 

Dia 1 

Dia 2 

Dia 3 

Dia 4 

Dia 5 

Aplicação Prática 

1. O que eu aprendi? 

2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 

3. Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 

4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 
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Capítulo 17 

Como ouvir a Deus e esperar no Senhor 

   Alvo da semana: Procure gastar de 15-30 minutos por dia, nos próximos 5 
dias para esperar ativamente em Deus. 
    O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 
Dia 1 
Dia 2 
Dia 3 
Dia 4 
Dia 5 
Aplicação Prática 
1. O que eu aprendi? 
 
2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 
 
3.Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 
 
4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 
 
 
Capítulo 18 

Proclamação da Palavra: Quem eu sou em Cristo 

   Alvo da semana: Tente gastar de 15-30 minutos por dia, nos próximos 5 
dias proclamando quem você é em Cristo. 

   O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 

Dia 1 

Dia 2 

Dia 3 

Dia 4 

Dia 5 

Aplicação Prática 

1. O que eu aprendi? 

2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 

3. Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 
4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 
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Capítulo 19 

Como orar por seus filhos 

   Alvo da semana: Tente gastar de 15-30 minutos por dia, nos próximos 5 
dias para orar por seus filhos. Se você não tem filhos, ore pelos filhos de 
amigos ou familiares. 

   O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 

Dia 1 

Dia 2 

Dia 3 

Dia 4 

Dia 5 

Aplicação Prática 
1. O que eu aprendi? 
2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 
3. Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 
4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 
 
Capítulo 20 

Orando por seu marido/ sua esposa 

   Alvo da semana: Tente gastar de 15-30 minutos por dia, nos próximos 5 
dias orando por seu cônjuge. 
  
   O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 
 
Dia 1 
Dia 2 
Dia 3 
Dia 4 
Dia 5 
Aplicação Prática 
1. O que eu aprendi? 
2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 
3.Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 
4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 
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Capítulo 21 

O que orar por sua congregação e Igreja 

   Alvo da semana: Tente gastar de 15-30 minutos por dia, nos próximos 5 
dias para orar por sua congregação. 

   O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 

Dia 1 

Dia 2 

Dia 3 

Dia 4 

Dia 5 

Aplicação Prática 
1. O que eu aprendi? 
2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 
3. Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 
4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 
 

Capítulo 22 

Ore pelas necessidades práticas do mundo 

   Usando as informações dos jornais, TV e rádio em suas orações.   Alvo da 
semana: Tente gastar de 15-30 minutos por dia, nos próximos 5 dias para 
orar pelas necessidades práticas do mundo, usando as informações da 
mídia. (Rádio, TV, jornais) 

   O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 

Dia 1 

Dia 2 

Dia 3 

Dia 4 

Dia 5 

Aplicação Prática 

1. O que eu aprendi? 
2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 
3. Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 
4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 
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Capítulo 23 

Ore pelo governo 

   Alvo da semana: Tente gastar de 15-30 minutos por dia, nos próximos 5 
dias orando pelo Governo. 

   O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 

Dia 1 
Dia 2 
Dia 3 
Dia 4 
Dia 5 
 
Aplicação Prática 
1. O que eu aprendi? 
2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 
3. Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 
4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 
 
Capítulo 24 

Orações missionárias 

   Alvo da semana: Tente gastar de 15-30 minutos por dia, nos próximos 5 
dias para orar por um país, cidade ou grupo de povos não alcançados.   O 
que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 

Dia 1 

Dia 2 

Dia 3 

Dia 4 

Dia 5 

Aplicação Prática 
1. O que eu aprendi? 
2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 
3.Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 
4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 
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Capítulo 25 

Orando como patrão no mercado de trabalho 

   Alvo da semana: Tente gastar de 15-30 minutos por dia, nos próximos 5 
dias orando pelo seu chamado, posição e responsabilidades como um 
empresário no mercado de trabalho. 
  
   O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 
 
Dia 1 
Dia 2 
Dia 3 
Dia 4 
Dia 5 
Aplicação Prática 
1. O que eu aprendi? 
2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 
3.Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 
4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 
 

Capítulo 26 

Orando como um funcionário 

   Alvo da semana: Tente gastar de 15-30 minutos por dia, nos próximos 5 
dias orando por seu chamado, posição e responsabilidades como um 
funcionário no mercado de trabalho. 

   O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 

Dia 1 

Dia 2 

Dia 3 

Dia 4 

Dia 5 

Aplicação Prática 

1. O que eu aprendi? 

2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 

3. Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 

4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 
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Capítulo 27 

Como gastar uma hora em oração 

   Alvo da semana: Procure orar uma hora por dia, nos próximos 5 dias 
usando os esboços deste capítulo. Nós temos neste capítulo dois modelos 
de como orar por uma hora. Use os dois modelos nos próximos 5 dias. 

   O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 

Dia 1 

Dia 2 

Dia 3 

Dia 4 
Dia 5 
Aplicação Prática 
1. O que eu aprendi? 
2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 
3. Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 
4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 
 
 
Capítulo 28 

Como orar pelos líderes espirituais         

Alvo da semana: Tente gastar de 15-30 minutos por dia, nos próximos 5 dias 
por um ou mais líder. 

   O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 

Dia 1 

Dia 2 

Dia 3 

Dia 4 
Dia 5 
 
Aplicação Prática 
1. O que eu aprendi? 
2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 
3. Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 
4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 
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Capítulo 29 

Como orar pela família e amigos não-salvos 

  Alvo da semana: Procure orar nos próximos 5 dias, por pelo menos 15-30 
minutos por dia, por familiares e amigos que ainda não são salvos.            

O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 

Dia 1 

Dia 2 

Dia 3 
Dia 4 

Dia 5 

Aplicação Prática 
1. O que eu aprendi? 
 
2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 
 
3.Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 
 
4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 
 
 
Capítulo 30 

Caminhadas de oração 

   Alvo da semana: Tente fazer 30 minutos de caminhada de oração todos os 
dias nos próximos 5 dias. 
   O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 
Dia 1 
Dia 2 
Dia 3 
Dia 4 
Dia 5 
 
Aplicação Prática 
1. O que eu aprendi? 
2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 
3. Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 
4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 
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Capítulo 31 

Ore a Palavra pelas necessidades físicas, materiais e financeiras 

   Alvo da semana: Tente gastar de 15-30 minutos por dia, nos próximos 5 
dias orando por suas necessidades físicas, materiais e financeiras e também 
pelas necessidades do seu próximo. 
   O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 
Dia 1 
Dia 2 
Dia 3 
Dia 4 
Dia 5 
Aplicação Prática 
1. O que eu aprendi? 
2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 
3. Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 
4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 
 

Capítulo 32 

Como orar quando você precisa ser perdoado e quando você precisa 

perdoar  

   Alvo da semana: Tente gastar de 15-30 minutos por dia, nos próximos 5 
dias focando em áreas da sua vida onde você precisa perdoar alguém e em 
áreas onde você precisa pedir perdão. 

   O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 

Dia 1 

Dia 2 

Dia 3 

Dia 4 

Dia 5 

Aplicação Prática 

1. O que eu aprendi? 

2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 

3. Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 

4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 
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Capítulo 33 

Como orar em tempos de oposição e perseguição 

   Alvo da semana: Tente gastar de 15-30 minutos por dia, nos próximos 5 
dias orando sobre qualquer forma de oposição e perseguição que você 
esteja vivendo ou que algum conhecido esteja passando. 
  
   O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 
Dia 1 
Dia 2 
Dia 3 
Dia 4 
Dia 5 
Aplicação Prática 
1. O que eu aprendi? 
 
2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 
 
3. Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 
 
4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 
 
Capítulo 34 

Como orar por vitória sobre o orgulho 

   Alvo da semana: Tente gastar de 15-30 minutos por dia, nos próximos 5 
dias orando por qualquer forma de orgulho em sua vida. 

   O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 

Dia 1 

Dia 2 

Dia 3 

Dia 4 

Dia 5 

Aplicação Prática 

1. O que eu aprendi? 

2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 

3. Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 

4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 
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Capítulo 35 

Como orar por libertação de vícios 

   Alvo da semana: Tente gastar de 15-30 minutos por dia, nos próximos 5 
dias orando sobre qualquer área em sua vida onde você esteja preso por 
vício ou tenha algum hábito negativo. Você também pode usar este estudo 
para orar por alguém que esteja lutando com algum tipo de vício. 
   O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 
Dia 1 
Dia 2 
Dia 3 
Dia 4 
Dia 5 
Aplicação Prática 
1. O que eu aprendi? 
2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 
3. Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 
4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 
 

Capítulo 36 

Como orar em tempos de doença, dor e sofrimento 

   Alvo da semana: Tente gastar de 15-30 minutos por dia, nos próximos 5 
dias orando sobre qualquer forma de doença ou sofrimento em sua vida. Se 
você não tem nada em sua vida sobre este tema, identifique alguém que 
esteja precisando e ore por ele. 

   O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 

Dia 1 

Dia 2 

Dia 3 

Dia 4 

Dia 5 

Aplicação Prática 

1. O que eu aprendi? 

2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 

3. Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 

4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 
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Capítulo 37 

Como orar durante batalhas espirituais e ataques 

demoníacos 

   Alvo da semana: Tente gastar de 15-30 minutos por dia, nos próximos 5 
dias orando por qualquer área em sua vida onde você esteja experimentando 
ataques do diabo ou ore por alguém que esteja experimentando ataques 
espirituais em sua vida, ou por alguma situação onde o diabo tem dominado.  
  
   O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 
Dia 1 
Dia 2 
Dia 3 
Dia 4 
Dia 5 
Aplicação Prática 
1. O que eu aprendi? 
2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 
3. Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 
4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 
 

Capítulo 38 

Como orar por vitória sobre os sentimentos de culpa 

   Alvo da semana: Tente gastar de 15-30 minutos por dia, nos próximos 5 
dias para orar por qualquer sentimento de culpa em sua vida. 

   O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 

Dia 1 
Dia 2 
Dia 3 
Dia 4 
Dia 5 
Aplicação Prática 
1. O que eu aprendi? 
2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 
3. Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 
4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 
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Capítulo 39 

Como orar em tempos de depressão 

   Alvo da semana: Tente gastar de 15-30 minutos por dia, nos próximos 5 
dias orando sobre qualquer forma de depressão em sua vida ou ore por 
alguém que esteja sofrendo com a depressão. 
  
   O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 
Dia 1 
Dia 2 
Dia 3 
Dia 4 
Dia 5 
Aplicação Prática 
1. O que eu aprendi? 
2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 
3. Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 
4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 
 

Capítulo 40 

Como orar em tempos de medo, ansiedade e de incapacidade   

Alvo da semana: Tente gastar de 15-30 minutos por dia, nos próximos 5 dias 
para orar sobre qualquer área de medo ou ansiedade em sua vida ou na vida 
de alguém. 

   O que eu experimentei durante o meu tempo de oração hoje? 
Dia 1 
Dia 2 
Dia 3 
Dia 4 
Dia 5 
 
Aplicação Prática 
1. O que eu aprendi? 
2. O que precisa mudar na minha vida de oração? 
3. Quais as mudanças práticas que precisam ser feitas na minha vida? 
4. Com quem eu posso compartilhar estas informações? 


