
Oração: ilusão ou Realidade 
Poderosa

► O formato do nosso estudo e algumas observações iniciais.

► Confissão: Oração pessoal tem sido um dos maiores desafios na 

minha vida cristã de mais de 50 anos (tenho passado períodos 

muito ¨secos¨com relação a minha vida de oração, e outros mais 

saudáveis)

► Portanto, NÃO estou aqui bancando ser algum tipo de ¨super-

irmão¨ em termos de oração, neste assunto somos todos ¨farinha 

do mesmo saco¨!



Oração: ilusão ou Realidade 
Poderosa

► As palavras dos apóstolos devem estar sempre em nossos lábios: 

¨Senhor, ensina-nos a orar¨!

► Uma coisa eu sei com absoluta certeza: Oração não é opcional 

ao meu bem estar e crescimento espiritual; 

► Oração dinâmica SEMPRE está presente na vida de pessoas que 

andam humildemente com Deus; oração é uma precursora 

essencial à paz e alegria que a Bíblia tanto fala;

► Jesus nos dá o exemplo nesta área, como em todas as áreas.



Observações iniciais

► Esta série compartilha algumas coisas que tenho pesquisado de 

vários autores.

► Coisas que tenho aprendido das Escrituras;

► Coisas que tenho observado nas vidas de pessoas de grande 

oração e de não tão grande oração! 

► E coisas que tenho percebido na minha própria vida.

► Uma fonte importante e que vocês tem em Português 

é do autor Timóteo Keller, Oração. 



Observações iniciais

► Sinta total liberdade de usar essas lições, em total ou em parte, 

para beneficiar os nossos irmãos em Cristo Jesus.

► Se tiver alguma pergunta ou dúvida, por favor, entre em contato 

comigo.

► Que Deus os abençoe ricamente! 

► Ken Lewis



Observações iniciais

► Os ̈detalhes ̈ de oração (o ¨como e quando orar¨ são fatores que 

ajudam a criar um ambiente propício; e nos ajudam a criar/manter 
nosso momento de oração constante... são fatores muito importantes.) 
(Especialmente importantes para o recém-convertido)

► Mas, quero que concentremos no ¨por que¨ orar; a minha convicção 
pessoal forte, depois de ter vivido a vida cristã por mais de 50 anos, é 
que a ¨técnica¨ de como orar é importante; MAS, o ¨por que¨ orar é 
absolutamente essencial.

► (È a ¨lenha¨ que alimenta a ¨fogueira¨ de oração!)



Observações iniciais

► O que nos motiva a orar?... mesmo quando não queremos, ou 

quando estamos muito desanimados....estes são os fatores que 

quero enfatizar em nosso tempo juntos 

► Não vamos correr, simplesmente para completar a matéria 

preparada...quero que tenhamos ¨qualidade¨ mais que 

¨quantidade¨



Oração: 

ilusão ou 

Realidade 
Poderosa:

¨Por Que 
Orar?¨

► Para muitas pessoas, a oração é um 

assunto muito discutido e pouco 

praticado!

► É como a pessoa que gosta muito de 

falar sobre futebol, conhece o 

vocabulário, conhece muitos detalhes 

do jogo....mas não joga!

► Pesquisas feitas entre cristãos quase 

sempre incluem oração como uma 

das disciplinas cristãs mais difíceis de 
desenvolver ou de manter.



Oração: 

ilusão ou 

Realidade 
Poderosa

¨Por Que 
Orar?¨

► Posso testemunhar pessoalmente que isto 

é verdade, e já completei mais de 50 anos 

de vida cristã!

► Não é fácil cultivar e manter uma vida de 

oração dinâmica e poderosa!

► Como tem sido sua experiência em termos 
de sua vida de oração? (Veja a lista 

abaixo)

► Forte? Constante? Poderosa? Inconstante? 

Fraca? Anêmica? Esporádica?



O que é 

¨oração¨
realmente?

► ¨Comunicar-se com Deus¨

► ¨Falar com Deus¨

► Hebreus 10:19-22

¨Portanto, irmãos, temos plena 
confiança para entrar no Santo dos 
Santos pelo sangue de Jesus, por um 
novo e vivo caminho que ele nos 
abriu...aproximemo-nos de Deus com um 
coração sincero e com plena convicção 
de fé...¨

► Quando você examina estes dois 
versículos em Hebreus, o que vê que 
nos ajuda a definir o termo ¨oração¨?



Algumas afirmações 
sobre oração 

(por pessoas de 
grande experiência 

na pesquisa e na 
prática de oração)

Qual das três mais 
impacta você? Por 

que?

► Oração intensifica a certeza da 

presença e atuação de Deus em 

nossas vidas (Fl.4:6,7;Tg.4:8).

► A certeza da presença e atuação de 

Deus em nossas vidas nos leva a ser 

pessoas mais agradecidas-
Cl.2:7;3:15f;I Ts.5:16ff; II Tm.3:2).

► Com uma vida de oração constante, 

enxergamos melhor como Deus está 
agindo em nossas vidas (Ele ¨abre os 

olhos do nosso entendimento espiritual¨

(Ef.1:18; II Co.12:1ff; II Reis 6:17)



Qual dos 

comentários 

mais 

impacta 

você? Por 
que? 

► Com vidas de oração constante, somos 

muito menos suscetíveis ao desânimo, 

ansiedade e à tentação (Fl.4:6-9; I Pd.5:6f; 

Atos 16:25ff; Dn.6:1ff)

► Oração constante me leva a 

compreender melhor a mim mesmo! 

(Jer.10:23f;Fl.3:15; II Tm.2:7)



Qual dos 

comentários 

mais 

impacta 

você? Por 
que? 

► Uma vida de oração fervorosa é 

evidência indiscutível de integridade e 

vitalidade espiritual (Exemplo de 
Cornélio: Atos 10:1-6)

► ¨Se quer saber que tão real é a 

espiritualidade de um irmão ou de uma 

irmã, escuta as suas orações¨(Oração 

de Davi: Sl.28:1-2, 6-9)



Qual dos 

comentários 

mais 

impacta 

você? Por 
que? 

► Uma vida dinâmica de oração não é 

fácil, requer grande determinação; 

(oramos quando queremos e quando 

não queremos! Lc.18:1)

► Muitas pessoas, até pessoas cristãs, 

vivem com uma sensação da 

ausência de Deus em suas vidas 
cotidianas...oração é o remédio! (João 

16:31-32)



Qual dos 

comentários 

mais 

impacta 

você? Por 
que? 

► Oração é no seu sentido mais simples: 

amizade com Deus! (o Rei Davi: Atos 
13:22)(Moisés: Nm.12:6-8)

► Oração sincroniza os nossos corações 

com os pensamentos de Deus (Ef.1:15-

20)



Qual dos 

comentários 

mais 

impacta 

você? Por 
que? 

► Quem ora muito deixa de usar 

máscaras diante de Deus (oração nos 

leva a ser transparentes com outros e 

até com o nosso Criador!  Sl.139; 

Hb.4:13 Jo.1:47; Mt.23:1ff,25f)

► Oração injeta um elemento divino em 

nossas vidas cotidianas (abre os nossos 
olhos para ver a importância dos 

nossos atos mais simples e repetitivos 

no dia a dia. Para nosso Deus não 

existem ¨coisas grandes ou pequenas¨, 

mas sim, ¨coisas feitas com grande 

amor, ou não!¨ (I Co.13; Mt.25:31ff)



Qual dos 

comentários 

mais 

impacta 

você? Por 
que? 

► Oração representa o encontro de duas 

distintas realidades (universos): O 

universo material passageiro em que 

vivemos, e o universo espiritual eterno 

em que Deus vive (Ap.5:8-14; Hb.10:19-

22)

► Oração é poderosa; pode mudar até 
uma decisão do Criador! (Nínive no 

livro de Jonas)



Qual dos 

comentários 

mais 

impacta 

você? Por 
que? 

► Oração faz parte do fundamento 

sólido para nossas vidas em Cristo 
(Mt.7:24ff)

► É mais que óbvio, então, que estes 

irmãos considerem oração como um 

TREMENDO PRIVILÉGIO e BENÇÃO DO 

NOSSO DEUS!



O que é que 

Jesus nos diz 

sobre a 

importância 
da oração?

► Na parábola da viúva persistente 

► Lucas 18:1- `Então Jesus contou aos 

seus discípulos uma parábola, para 

mostrar-lhes que eles deviam orar 

sempre e nunca desanimar.´

► Por que as pessoas às vezes se 
desanimam e param de orar?



O que é que 

Jesus nos diz 

sobre a 

importância 
da oração?

► Deus não responde quando elas 

queriam: ¨Deus demorou demais em 

responder às minhas suas orações¨

► Deus não dá o que querem:¨Deus não 
me deu o que eu precisava/queria, 

não adianta orar¨

► Deus me deixou sem ajuda, 

resposta:¨Deus me abandonou no 

momento da precisão¨



Lembre-se...

► A linha de tempo do Senhor (Sua 

cronologia) NÃO É IGUAL a nossa linha 

de tempo! 

► ¨Não se esqueçam disto, amados: 

para o Senhor um dia é como mil anos, 

e mil anos como um dia. O Senhor não 

demora em cumprir a sua promessa, 

como julgam alguns. Ao contrário, ele 
é paciente com vocês…¨ (II Pd.3:8, 9)



Lembre-se...

► Nosso Deus faz as coisas de acordo 

com Sua vontade e sempre ¨na 

plenitude do tempo¨/¨no tempo 

determinado¨/¨no tempo exato¨

(Gl.4:4-7)

► Nosso dever é confiar e esperar!



O apóstolo 

Paulo diz o 

seguinte 

sobre 
oração 

► I Tessalonicenses 5:16-18 ¨Alegrem-se 

sempre (Sejam felizes). Orem 

continuamente (orem sempre; orem 

sem cessar). Dêem graças em todas as 

circunstâncias, pois esta é a vontade 

de Deus para vocês em Cristo Jesus¨.

► De acordo com Paulo, o que é ¨a 

vontade de Deus para vocês em todas 
as circunstâncias em Cristo Jesus¨?



O apóstolo 

Paulo diz o 

seguinte 

sobre 
oração 

► Alegria/felicidade vão de mãos dadas 

com oração e gratidão.

► Esta é a vontade de Deus para você! E 

todos nós! 

► Que tenhamos vidas felizes, cheias de 
gratidão e oração constante! 



Pecado: 

Assassino da 

Oração 
Poderosa

► Somos chamados para ser ¨povo 

santo¨ do nosso Deus: ¨Mas, assim 
como é santo aquele que os chamou, 

sejam santos vocês também em tudo o 

que fizerem, pois está escrito: Sejam 

santos, porque eu sou santo¨. (I 
Pd.1:15f; 5:1-4; II Tm.3:1-5)

► Pecado é um verdadeiro ´veneno´ as 

nossas vidas de oração! 



Pecado: 

Assassino da 

Oração 
Poderosa

► ¨Afaste-se do mal e faça o 

bem:...Porque os olhos do Senhor estão 

sobre os justos e os seus ouvidos estão 

atentos a sua oração¨ (I Pd 3:12)

► ¨Afastem-se de toda forma de mal¨ (I 
Tess.5:22)

► Esta batalha é uma batalha que todos 

temos enquanto estivermos neste 

corpo natural (veja Hb.12:1,2; I Jo.1:8-

10)



Pecado: 

Assassino da 

Oração 
Poderosa

► Graças ao Senhor, quando 

reconhecemos nosso pecado, e o 

confessamos ao nosso Senhor, ¨Ele é 

fiel e justo para nos perdoar de todo 

pecado¨! (Nota que João diz ¨todo 

pecado¨...100% dos nossos pecados!) (I 

Jo.1:9)

► Se nossa vida de oração não vai bem, 

devemos perguntar: ¨Há pecado 

estrovando?”



Oração como 
nosso Deus 

pretende não 
é apenas um 
exercício fútil!

Oração é 
PODEROSA! 

TRANSFORMA!

► Isaias 38:1ff (Ezequias)¨Naqueles dias 
Ezequias ficou doente, a beira da morte. O 
profeta Isaías...foi visitá-lo e lhe disse: Assim 
diz o SENHOR; `Ponha a casa em ordem, 
porque você vai morrer; você não se 
recuperará´. Ezequias virou o rosto para a 
parede e orou ao SENHOR. ´Lembra-te, 
SENHOR, de como tenho te servido com 
fidelidade e com devoção sincera, e 
tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias 
chorou amargamente....O Senhor 
respondeu por meio do profeta Isaías, 
`Ouvi a sua oração e vi suas lágrimas; 
acrescentarei quinze anos a sua vida.´¨



Oração como 
nosso Deus 

pretende não 
é apenas um 
exercício fútil!

Oração é 
PODEROSA! 

TRANSFORMA!

► Efésios 3:20f- ¨Aquele que é capaz de 

fazer infinitamente mais do que tudo o 

que pedimos ou pensamos, de acordo 

com o seu poder que atua em nós, a 

ele seja a glória na igreja e em Cristo 

Jesus, por todas as gerações para todo 

o sempre! Amém!¨



Oração como 
nosso Deus 

pretende não 
é apenas um 
exercício fútil!

Oração é 
PODEROSA! 

TRANSFORMA!

► Tg.4:8- ¨Aproximem-se de Deus, e Ele 

se aproximará de vocês¨

► Tg.5:16- ¨A oração de um justo é 

poderosa e eficaz¨

► Lembra-se de um momento em que 

Deus atendeu às suas orações de 

forma poderosa?



Oração 

poderosa é 

mais fácil 

quando 

nossos 

¨baldes¨

espirituais 
estão cheios

► Quando estamos bem espiritualmente, 

é fácil orar (praticamente é impossível 

NÃO orar!)

► Sentimos como o autor de Salmos 

42:1ff- ¨Como a corça anseia por 

águas correntes, a minha alma anseia 

por ti, ó Deus. A minha alma tem sede 

de Deus, do Deus vivo...¨.



Oração 

poderosa é 

mais fácil 

quando 

nossos 

¨baldes¨

espirituais 
estão cheios

► Mas, quando o nosso balde espiritual 

está  vazio, a oração se transforma de 

uma alegria e gozo em ¨dever¨

► Não somente um ¨dever¨, um ¨dever 

pesado¨, um dever quase impossível!



Oração 

poderosa é 

mais fácil 

quando 

nossos 

¨baldes¨

espirituais 
estão cheios

► Quando você sente que sua vida de 

oração está perdendo o ¨fervor¨ que 

sentia antes; quando você ou 

simplesmente não ora, ou ora só o 

mínimo necessário...

► é sinal claro que seu ¨balde espiritual¨

ou está vazio, ou pelo menos furado e 

perdendo água rapidamente!

► A solução: ENCHE O SEU BALDE!!!



Oração 

poderosa é 

mais fácil 

quando 

nossos 

¨baldes¨

espirituais 
estão cheios

► Por que os nossos ¨baldes espirituais¨ se 

esvaziam as vezes? (resposta: 

deixamos de dedicar tempo na 

Palavra; não aplicamos a Palavra a 

nossas vidas, servimos ao ponto que 

nos prejudica; cedemos à tentação, 

etc.)

► Você não pode dar o que não 

tem...não pode compartilhar o calor se 

sua fogueira está quase se apagando!

► Servir é uma grande benção, mas 

servir também pode ser muito, muito 
esgotante! 



Coisas que nos 
ajudam a ¨encher 

nossos baldes¨
espirituais: Reflita 
sobre a grandeza  

do nosso Deus 
Criador... Sua 

glória, majestade 
e poder

A grandeza do nosso Criador

► Isa.40:25-29 `Com quem vocês me vão 
comparar? Quem se assemelha a 
mim? Pergunta o Santo. Ergam os olhos 
e olhem para as alturas, Quem criou 
tudo isso? Aquele que põe em marcha 
cada estrela do seu exército celestial, 
e a todas chama pelo nome; Tão 
grande é o seu poder e tao imensa a 
sua força, que nenhuma delas deixa 
de comparecer!´



Coisas que nos 
ajudam a ¨encher 

nossos baldes¨
espirituais: Reflita 
sobre a grandeza  

do nosso Deus 
Criador: Sua 

glória, majestade 
e poder

A grandeza do nosso Criador

► Isa.40:12-14 `Quem mediu as águas na 
concha da mão, ou com o palmo definiu 
os limites dos céus? Quem jamais 
calculou o peso da terra, ou pesou os 
montes na balança e as colinas nos 
seus pratos? Quem definiu limites para 
o Espírito do SENHOR, ou o instruiu 
como seu conselheiro? A quem o 
SENHOR consultou que pudesse 
esclarecê-lo, e que lhe ensinasse a 
julgar com justiça?´



A grandeza 

do nosso 

Criador- É O 
ÚNICO!

► Isa.44:8 `Há outro Deus além de mim? 

Não, não existe nenhuma outra Rocha; 

não conheço nenhuma.´

► Deut.32:39 ¨Vejam agora que eu sou o 

único, eu mesmo. Não há Deus além 
de mim. Faço morrer e faço viver, ferí e 

curarei, e ninguém é capaz de livrar-se 

da minha mão.¨



A grandeza 

do nosso 
Criador

► Apoc.15:1-4 ¨Grandes e maravilhosas 

são as tuas obras, Senhor Deus todo-

poderoso, justos e verdadeiros, são os 

teus caminhos, ó Rei das nações. 

Quem não te temerá, ó Senhor? Quem 

não glorificará o teu nome? Pois tu 

somente és santo. Todas as nações 

virão à tua presença e te adorarão, 

pois os teus atos de justiça se tornaram 

manifestos.¨



Quando 
refletimos sobre 
nosso Criador 

eterno…sempre 
há mais, 

infinitamente 
mais!

► Alguém pode perguntar: ¨Até quando 

vou conseguir pensar/refletir sobre a 

grandeza do nosso Deus?¨ (Sua 

Santidade, Majestade, Poder, etc.)

► ¨Será que não vai se tornar muito 

repetitivo, aborrecido, enfadonho, 

tedioso, com o tempo?¨

► Que pensam vocês?



Sempre há 
mais, 

infinitamente 
mais!

► Resposta: Só se você pensa que refletir 
sobre o Deus INFINITO, em todas as 
Suas qualidades e características, por 
parte de um ser FINITO (nós, seres 
humanos) pode transformar-se em 
algo aborrecido!

► ¨Seu Deus é pequeno demais!¨ Não se 
pode impor limites a um Deus sem 
limites!

► Você não pode colocar nosso Deus 
numa ¨caixa¨.



Sempre há 
mais, 

infinitamente 
mais!

► Sempre, sempre haverá mais! NUNCA 
esgotaremos o conteúdo do caráter 
do nosso Criador!

► Como a mina de ouro que nunca se 
esgota! Quanto mais cava, mais ouro 
há! 

► Como contar o número de estrelas no 
universo, quanto mais contamos, mais 
descobrimos! 

► Nos dias de Davi, grande Rei de Israel, 
pensavam que havia só 6-10 mil 
estrelas...hoje contamos trilhões!)



Efésios 3:20-
21

► ¨Aquele que é capaz de fazer 
infinitamente mais do que tudo o que 
pedimos ou pensamos, de acordo 
com o seu poder que atua em nós, a 
ele seja a glória na igreja e em Cristo 
Jesus, por todas as gerações para todo 
o sempre!  Amém!¨

► Paulo fala aqui do PODER INFINITO do 
nosso Criador. Más, o que é verdade 
duma qualidade/característica da 
essência de Deus, é igualmente a 
verdade de todas as Suas qualidades!



Efésios 3:20-
21

► Paulo afirma que Seu poder é tão 
imenso, tão ilimitado, que não temos a 
capacidade nem de imaginar que tão 
grande é!

► A mente humana finita não pode 
medir, entender ou delinear a 
grandeza de Deus em nenhuma de 
Suas qualidades!



Vamos 

pensar um 

pouco mais 

sobre a 

grandeza 

infinita do 
nosso Deus

► Ele é infinita em Sua existência (sem 

começo, sem fim)

► Ele se revela como ¨o Alfa e Ômega¨, 

¨O que é, que era, e que há de vir, o 

Todo-Poderoso¨(Ap.1:8)

► Ele é Criador de tudo que existe: ¨Não 
foram as minhas mãos que fizeram 

todas essas coisas (o céu e a terra), e 

por isso vieram a existir?¨ (Isa.66:1,2)



Vamos 

pensar um 

pouco mais 

sobre a 

grandeza 

infinita do 
nosso Deus

► Em Rm.11:36 Paulo afirma; ¨Dele (de 
Deus), por Ele (por Deus) e para Ele 
(para Deus) são todas as coisas¨

► Seu conhecimento é ¨maravilhoso 
demais… além do meu alcance; é tão 
elevado que não o posso atingir¨
(Sl.139:6)

► Leia Sl.139

► Quais são alguns fatos incríveis, de 
acordo com Salmos 139, do nosso Deus 
Criador?



Reflita sobre 

o amor, a 

compaixão 

e a 

misericórdia 

do nosso 
Deus

► A maior prova do amor, compaixão e 
misericórdia do nosso Criador é sua 
disposição de nos perdoar dos nossos 
pecados 

► O pecado é a causa da nossa separação 
de Deus, agora e eternamente! (Isa.59:1-2; 
Mt.25:46)

► Os nossos pecados são uma ofensa ao 
nosso Deus; nossos pecados O ofendem, 
O insultam profundamente! (Isa.1:1-17)



Reflita sobre 

o amor, a 

compaixão 

e a 

misericórdia 

do nosso 
Deus

► Isa.43:25 `Sou eu, eu mesmo, aquele que 
apaga suas transgressões por amor de 
mim, e que não se lembra mais de seus 
pecados.´

► Isa.1:18-19 `Venham, vamos refletir juntos, 
diz o SENHOR. Embora os seus pecados 

sejam vermelhos como escarlate, eles se 
tornarão brancos como a neve; embora 
sejam rubros como púrpura, como a lã se 
tornarão.´

► Tiago 5:11- ¨O Senhor é cheio de 
compaixão e misericórdia¨.



Reflita sobre 

a bondade 
de Deus

► Nosso Deus nos convida a chamá-Lo 

¨Aba¨ (Pai amado)(Rm.8:15)(Gl.4:6)

► Ele nos dá acesso imediato, com toda 

confiança, a Sua presença 
(Ef.3:12)(Hb.10:19,20)

► Seus olhos estão sobre nós, para o 

nosso bem (I Pd.3:12; Jer.29:11-14)



Reflita sobre 

a bondade 
de Deus

► Jamais podemos nos perder de Sua 

presença (Salmos 139:7-10)

► Seus ouvidos estão abertos às nossas 
súplicas e gratidão´ (Salmos 40:1-3)



Reflita sobre 

a bondade 
de Deus

► Jesus foi nos preparar um lugar e voltará 
para nos levar a Sua casa (João 14:1-3)

► QUANTO MAIS APROFUNDAMOS EM NOSSO 
ENTENDIMENTO DA BONDADE INFINITA DO 
NOSSO CRIADOR... MAIS INTENSA, 
VERDADEIRA, E TRANSFORMADORA SERÁ 
NOSSA VIDA DE ORAÇÃO!!!

► Da lista acima, qual você considera o mais 
impactante?



Descrições 

Bíblicas 

poderosas dos 

Salmos que 

descrevem 

nosso Deus

► Ele é ¨a minha força¨

► Ele é nossa ¨Fortaleza¨

► Ele é nossa ¨Rocha¨

► Ele é ¨o meu Libertador¨

► Ele é ¨o meu rochedo¨

► Ele é ¨o meu escudo¨



Descrições 

Bíblicas 

poderosas nos 

Salmos 

► Ele é ¨o poder que me salva¨

► Ele é ¨a minha torre alta¨

► Ele é nosso ¨Pastor¨(Sl.23)

► ¨O Senhor é a minha porção e 

esperança na terra dos viventes¨

(Sl.142:5)



Descrições 

Bíblicas 

poderosas nos 

Salmos 

► Qual das descrições acima fala mais 

alto a você?

► Sugestão: Começa suas orações 

afirmando as qualidades e 
características de Deus na lista.

► Depois, cada dia,  reflita e ora sobre 

uma delas mais detalhadamente. 

► É incrível como isto tem abençoado e 

enriquecido meu tempo diário de 

oração!



Gratidão e 
Oração

► Outro fator absolutamente essencial 

ao desenvolvimento duma vida de 

oração dinâmica e poderosa é: a 

Gratidão!

► Como definir ¨gratidão¨? 

► Quem reconhece as bênçãos de Deus 

na sua vida, e expressa 

agradecimento por elas.



Gratidão e 
Oração

► Uma pessoa agradecida é uma pessoa 

que ora! 

► Oração é forma de dizer ¨Obrigado 

Senhor¨!

► A pessoa que não se sente 

profundamente agradecida a Deus, 

dificilmente desenvolve uma vida de 
oração dinâmica e poderosa! 



Gratidão e 
Oração

► Acabamos de mencionar nesta lição 

várias razões por estarmos 

agradecidos: a grandeza de Deus, a 

bondade do Senhor, o amor do nosso 

Criador, Sua compaixão,  misericórdia, 

etc.

► É essencial que reconheçamos o valor, 

a ¨preciosidade¨, destas qualidades e 
verdades do nosso Criador...



Gratidão e 
Oração

► Mas é IGUALMENTE ESSENCIAL que 

sintamos GRATIDÃO em nossos 

corações por elas!

► Exemplo: Os dez leprosos (Lc.17:11-19)

► A falta de gratidão neutraliza o poder 
das nossas orações diante de Deus

► Transforma nossas orações em ¨sal que 

perdeu seu sabor¨!



Gratidão e 
Oração

► Gratidão por TUDO que Ele é, tudo que 

Ele já fez, tudo que faz cada dia, e 

promete fazer no futuro!

► Se suas orações tem se tornado 

tediosas, difíceis e muito esporádicas, 

examina de maneira profunda o nível 
de sua gratidão

► Como Paulo nos exorta, nossas vidas 

devem ¨transbordar de gratidão¨! 
(Cl.2:6,7; I Tess.5:18;Fl.4:6)



Gratidão e 
Oração

► Que significa ¨transbordar¨ em Cl.2:7? (um 
balde transborda quando está mais que 
cheio)

► Leia também Lc.6:38

⮚ ¨Portanto, já que estamos recebendo um 
Reino inabalável, sejamos agradecidos e 
assim, adoremos a Deus de modo 
aceitável, com reverência e temor...¨
(Hb.12:28)

► Como entender a frase ¨e assim¨ em 
Hb.12:28? (¨desta maneira¨)



Como se 

explica a falta 

de gratidão 

por parte de 

muitas 

pessoas?

► Algumas pessoas se julgam ¨boa gente¨; 
¨Sou boa gente e mereço tudo que tenho¨
(Deus reconhece que sou bom e, 
portanto, me dá o que mereço)

► Pensam que tudo que tem é fruto de seus 
próprios esforços (Sou esforçado, tomo a 
iniciativa, não dependo de ninguém, nem 
de Deus!)

► Não reconhecem que tudo que tem, na 
realidade, vem de Deus, ou direta ou 
indiretamente (I Co.8:7; Rm.11:36)



Como se 

explica a falta 

de gratidão 

por parte de 

muitas 

pessoas?

► Não reconhecem o valor incrível das 

bênçãos de Deus

► (Sua graça, Seu perdão, o Espírito 

Santo, promessa da vida eterna, 

aposento na casa de Deus, lugar ao 
redor da mesa do Senhor, etc.)

► Como Esaú, que vendeu sua 

primogenitura por um prato de feijão! 
(Gn.25:29-34)



Como se 

explica a falta 

de gratidão 

por parte de 

muitas 

pessoas?

► Valorizam só o ¨aqui e agora¨ (Cl.3:1f-

¨...procurem as coisas que são do 

alto..mantenham o pensamento nas 

coisas do alto, e não nas coisas 

terrenas¨.)

► I Jo.2:15-17



Como se 

explica a falta 

de gratidão 

por parte de 

muitas 

pessoas?

► Até o cristão pode¨esquecer da 
purificação de seus antigos pecados¨

(II Pd.1:9)

► O engano de Satanás nos rouba a 

gratidão: algumas de suas armas 

favoritas incluem as riquezas, o poder, 

a fama, a formosura (II Co.4:4)



Uma vida de 

oração nos 

prepara para 

¨fazer 

limonada de 

um limão¨

► As Escrituras deixam bem claro que 

ninguém escapa ¨os limões¨ da vida

► ¨...agora, por um pouco de tempo, 

devam ser entristecidos por todo tipo 
de provação....¨ (I Pd.1:6; Rm.8:16f)



Uma vida de 

oração nos 

prepara para 

¨fazer 

limonada de 

um limão¨

► Jesus afirma em João 16:33- ¨Neste 

mundo vocês terão aflições¨.

► Deus não promete sempre remover 

toda dificuldade ou enfermidade, más 

garante  ¨Minha graça é suficiente¨ em 

todas as circunstâncias (II Co.12:1ff)



Uma vida de 

oração nos 

prepara para 

¨fazer 

limonada de 

um limão¨

► Oração prepara o nosso espírito e 

mente para aceitar as ¨tempestades 

da vida¨ (Salmos 118:1-7, 28-29)

► Oração nos prepara para interpretar 

as dificuldades, desafios e sofrimentos 

de forma espiritual e positiva (cf. II 

Co.1:3-11; Rm. 8:28)



Uma vida de 

oração nos 

prepara para 

¨fazer 

limonada de 

um limão¨

► Mesmo que nunca consigamos entender 
o ¨por que¨ de certas coisas, a oração 
nos ajuda a aceitá-las com a confiança 
de que um dia, sim, entenderemos (I 
Co.13:12)

► Fl.4:6-7- ¨Não andem ansiosos por coisa 
alguma, mas em tudo, pela oração e 
súplicas, e com ação de graças, 
apresentem seus pedidos a Deus. E a 
paz de Deus que excede todo 
entendimento guardará o coração e a 
mente de vocês em Cristo Jesus.¨



Convicção 

forte e oração 

poderosa vão 

de mãos 

dadas

► O que Deus diz, Ele faz! O que Ele 

promete, cumpre. 

► Ele NUNCA mente, NUNCA falha, 

NUNCA engana, NUNCA deixa de 

cumprir!

► Cabe a nós, se queremos que as 

nossas orações sejam ouvidas e 

contestadas, ¨pedir com fé, sem 

duvidar¨(Tg.1:6)



Convicção 

forte e oração 

poderosa vão 

de mãos 

dadas

► ¨Meus irmãos...Se algum de vocês tem 

falta de sabedoria, peça-a a Deus, 

que a todos dá livremente de boa 

vontade; e lhe será concedida. Peça-

a, porém, com fé, sem duvidar, pois 

aquele que duvida é semelhante a 

onda do mar, levada e agitada pelo 

vento. Não pense tal pessoa que 

receberá coisa alguma do Senhor, pois 

tem mente dividida e é instável em 

tudo o que faz¨(Tg.1:5-7)



Convicção 

forte e oração 

poderosa vão 

de mãos 

dadas

► Abraão, um exemplo de ¨crer sem 

duvidar¨ (Rm.4:16-21)



Convicção 

forte e oração 

poderosa vão 

de mãos 

dadas

► Quanto mais forte a nossa confiança 
nas seguintes verdades bíblicas, mais 
fervorosas serão as nossas orações!

► ¨Deus realmente me ama¨ (João 3:16-
21)

► ¨Deus jamais me abandonará¨(Hebreus 
13:5)

► ¨Deus está me guiando no Seu 
caminho eterno¨ (Salmos 139:24)



Convicção 

forte e oração 

poderosa vão 

de mãos 

dadas

► ¨Deus tem me perdoado 

completamente, absolutamente 

(Isa.1:18)

► Não existe nenhuma separação ou 

barreira entre mim e o meu Criador!¨

(Rm.8:1)

► Na medida em que eu continuar 

reconhecendo e confessando meus 

pecados, ¨Deus é justo e fiel para me 

perdoar de todo pecado¨ (I Jo.1:9) 



Motivos 

equivocados  

podem afetar 

a eficácia da 

nossa oração

► Tg.4:1ff - ¨Pedem e não recebem, 

porque pedem por motivos errados, 

para gastar nos seus prazeres¨

► Examine bem os motivos de suas 
petições!



Motivos 

equivocados  

podem afetar 

a eficácia da 

nossa oração

► ¨Por que estou pedindo a Deus tal 
coisa¨?

► ¨O que estou pedindo glorificará a 

Deus, ou é algo para gastar nos meus 

prazeres¨?

► ¨Ajudará meu próximo¨? Ou, não?



Motivos 

equivocados  

podem afetar 

a eficácia da 

nossa oração

► Já perguntou: ¨Por que o Senhor não 

permite que mais irmãos ganhem na 

loto?¨ Agora sabe! (cf Tg.4:1)

► É possível usar pessoas ¨para gastar 

nos seus prazeres¨? (amigos, familiares, 

cônjuges, irmãos na igreja?)



Motivos 

equivocados  

podem afetar 

a eficácia da 

nossa oração

► Quais são algumas das ramificações 

de usar pessoas como se fossem 

objetos?

► Machucamos, manipulamos, 

destruimos relacionamentos, 

desprezamos outros, alimenta o 

egoismo, etc.



Oração nos 

prepara 

aceitar a linha 

de tempo de 

nosso Deus

► Nossos pensamentos não são os 

pensamentos de Deus- (Isa.55:9)

► ¨Para o Senhor um dia é como mil anos 

e mil anos como um dia¨ (II Pd.3:10)



Oração nos 

prepara 

aceitar a linha 

de tempo de 

nosso Deus

► Portanto, temos que entender e aceitar 

que nossa cronologia (linha de tempo) 

muitas vezes não é a cronologia do 

Criador

► Muitas vezes exclamamos: ¨Até 

quando, Senhor?¨ (veja Sl. 73, 77 e 88)



Oração nos 

prepara 

aceitar a linha 

de tempo de 

nosso Deus

► Quais são exemplos Bíblicos que 

mostram esta verdade?

► Veja o exemplo de Abraão (Quanto 

tempo teve que esperar para o ¨filho 

prometido¨?)

► Veja o exemplo de José (Quanto 
tempo escravizado e preso no Egito?)



Oração nos 

prepara 

aceitar a linha 

de tempo de 

nosso Deus

► Veja o exemplo de Moisés (Quanto 

tempo como forasteiro em Midiã?)

► Veja o exemplo de Paulo (II 

Co.12)(Quanto tempo ficou com o 

¨espinho na carne¨?



Oração nos 

prepara 

aceitar a linha 

de tempo de 

nosso Deus

► Veja o exemplo de Lázaro (Quanto 
tempo teve que esperar receber de 

volta sua saúde?)

► A pessoa de oração constante e 

fervorosa pode dizer com sinceridade 

ao Senhor, ¨Não a minha, mas sim, a 

Tua vontade seja feita¨. 



Nunca 

esqueça: 

Você pode 

começar bem 

e terminar 

mal!

► Veja o exemplo de Demas.

► Antes: Companheiro de Paulo...¨Lucas, 

o médico amado, e Demas enviam 

saudações¨(Cl.4:14)



Nunca 

esqueça: 

Você pode 

começar bem 

e terminar 

mal!

► Depois: ¨...Demas, amando este 

mundo, abandonou-me e foi para 
Tessalônica.¨ (II Tm.4:9)

► Em algum momento ao longo do 

caminho, Demas perdeu o rumo, 

¨amando este mundo¨ e ¨abandonou¨

Paulo na hora da precisão! (I Jo.2:15-

17)



Nunca 

esqueça: 

Você pode 

começar bem 

e terminar 

mal!

► Eu creio piedosamente que oração 
fervorosa deve fazer parte integral das 
nossas vidas diárias, e pode fazer a 
diferença entre o sucesso e fracasso em 
nossas vidas espirituais!

► Oração faz parte da ¨armadura de Deus¨
que Deus nos dá para ficarmos firmes 
contra as ciladas do Diabo (Ef.6:10-18)

► Quanto mais ¨amamos este mundo¨ mais 
anêmica e fraca se tornará nossa vida de 
oração! 



Nunca 

esqueça: 

Você pode 

começar bem 

e terminar 

mal!

► Quantos irmãos você tem conhecido 

que começaram bem nas suas vidas 

em Cristo, mas eventualmente 

terminaram mal?

► Fl.4:13 (Não devemos confiar em nós 

mesmos, mas, sim, no Senhor Jesus 

para nos fortalecer!)



Use o texto 

Bíblico como 

base das suas 

conversas 

com Deus em 

oração

► Oração pode começar a ficar seca, 
tediosa com tempo.

► Especialmente se sempre repetimos as 
mesmas frases e palavras cada vez que 
oramos.

► Com orações assim chega o tempo 
quando não precisamos pensar mais 
sobre como nos expressar em oração, as 
palavras simplesmente saem de forma 
mecânica e impensada. (entramos em 
¨piloto automático¨)



Use o texto 

Bíblico como 

base das suas 

conversas 

com Deus em 

oração

► A coisa triste é que os outros, que nos 

conhecem, também já sabem 

exatamente o que vamos dizer

► ...até poderiam fazer a nossa oração 

por nós! (¨Ele sempre diz as mesmas 

coisas¨)

► Há coisas que, sim, vamos querer 

repetir quase sempre (Viúva 
persistente, Lc.18:1ff)



Use o texto 

Bíblico como 

base das suas 

conversas 

com Deus em 

oração

► Mas, mesmo estas coisas merecem e 

precisam ser atualizadas de acordo 

com o desenrolar das circunstâncias.

► Algo que muitos têm descoberto que 

ajuda a manter suas orações pessoais 

bem vivas e poderosas, em vez de 

tediosas e secas, é a prática de usar o 

texto Bíblico como base das suas 
conversas com Deus em oração.



Use o texto 

Bíblico como 

base das suas 

conversas 

com Deus em 

oração

► Nosso tempo diário na Palavra é 

essencial (¨Não só de pão viverá o 

homem, mas de toda palavra que 

procede da boca de Deus¨)

► Sempre encontramos grandes lições e 
verdades do Senhor na Sua palavra.

► Estas lições e verdades podem servir 

como base do conteúdo para nossas 

orações! 



Use o texto 

Bíblico como 

base das suas 

conversas 

com Deus em 

oração

► Afirmamos em oração ao nosso Deus 
não só o que aprendemos em Sua 
Palavra, mas também como 
pretendemos aplicá-la às nossas vidas!

► Esta prática absolutamente garantirá 
que suas orações diárias não 
começarão a sentir como ¨pão duro¨ de 
ontem

► ...mas, sim, terão sempre o sabor 
daquele pão recém-saído do 
fôrno...quentinho, fresco, delicioso! 



Conversão ao 

Senhor, ¨uma 

vez para 

sempre, 

repetida todos 

os dias!¨

► Nossa conversão ao Senhor tem um 

¨ponto de partida¨, quando cremos, 

nos arrependemos, e nos batizamos 

em Cristo.

► É uma experiência única, 

experimentada uma só vez na vida.

► Mas, há outra perspectiva da nossa 

conversão e salvação: todos os dias 

reafirmamos nossa decisão inicial de 

seguir a Cristo!



Conversão ao 

Senhor, ¨uma 

vez para 

sempre, 

repetida todos 

os dias!¨

► Nossas orações diárias nos 

proporcionam uma oportunidade, 

todos os días, de reafirmar o nosso 

amor,

► comprometimento, fidelidade, 

lealdade, e submissão ao Senhor! 
(Rm.12:1-3)



Conversão ao 

Senhor, ¨uma 

vez para 

sempre, 

repetida todos 

os dias!¨

► As vezes somos como o marido que 

nunca afirmava seu amor para com 

sua esposa (¨eu te disse que te amava 

40 anos atrás, quando casamos.... se 

eu mudar de ideia te aviso¨)

► Pedro diz claramente que podemos 

nos ¨tornar cegos¨, ¨esquecendo-nos 

da purificação dos nossos antigos 
pecados¨ (II Pd.1:9)



Conversão ao 

Senhor, ¨uma 

vez para 

sempre, 

repetida todos 

os dias!¨

► Fidelidade ao Senhor deve ser 

renovada a cada dia!

► Oração é o ¨veículo¨ para expressá-
la!



O que é que a 

minha vida de 

oração diz 

sobre o meu 

estado 

espiritual?

► Diz que sou AGRADECIDO ao Senhor, 
reconhecendo Sua presença e 
bênçãos na minha vida (I Ts.5:18)

► Quem não é agradecido 
dificilmente desenvolve uma vida 
de oração dinâmica (caso dos dez 
leprosos: ¨Onde estão os outros 
nove? Não foram purificados todos 
os dez?) Lucas 17:11-18



O que é que a 

minha vida de 

oração diz 

sobre o meu 

estado 

espiritual?

► É evidência da HUMILDADE  (Mq.6:8)

► A humildade = RECONHECIMENTO que 

eu não sou Deus! Deus é Deus! 

► Deus está no Seu trono; eu sou seu 

servo; preciso dEle! (Tg.4:6,10)



O que é que a 

minha vida de 

oração diz 

sobre o meu 

estado 

espiritual?

► Diz que NÃO me considero ¨auto-

suficiente¨

► Não me considero ¨dono do meu 

próprio nariz¨

► Dependo do meu Deus em tudo (João 

15:1ff- sem Cristo, nada feito!)



O que é que a 

minha vida de 

oração diz 

sobre o meu 

estado 

espiritual?

► Diz que tenho uma visão equilibrada 

sobre a natureza do meu Deus

► Entendo que Ele é ¨Justo e Santo¨, mas 

também  que é meu ¨Pai amado, 

cheio de compaixão e misericórdia¨

► (Isaías 6:1-5; Tiago 5:11; Sl.32:5 ; 51:10-

17)



Conclusão

► Oração é uma das bênçãos mais 

importantes que vem do Senhor! 

► Oração nos permite ter comunicação 

imediata, e com toda confiança, com 

nosso Criador! (Hb.10:19-23)

► Os ouvidos do nosso Criador estão 

sempre abertos aos que O amam e O 
servem. (I Pd.3:12)



Conclusão

► Mas, não podemos esquecer que, 
como qualquer coisa valiosa na vida, 
cultivar uma vida dinâmica de oração 
exige tempo, esforço, prática e 
dedicação

► Uma vida de oração não vem por 
acaso, não vem facilmente, não vem 
sem preço! É como minerar ouro!

► Lembremo-nos das palavras do nosso 
Senhor Cristo Jesus: `Vocês devem orar 
sempre, e nunca desanimar´ (Lucas 
18:1)



Conclusão

► Minha oração é que todos nós 

estamos mais animados e 

determinados a desenvolver e manter 

uma vida de oração pessoal forte, 

constante, e dinâmica para o resto de 

nossas vidas!

► Terminamos com uma palavra de 

oração juntos



Conclusão

A Vida de Oração de Paulo

► Aprendemos muito sobre oração 

examinando a vida e ensinamentos do 

apóstolo Paulo

► Dr. Gary Sorrells, que serviu a 

Cristo por quase dez anos no Brasil, é 

fonte desta parte do nosso estudo

► Seu artigo se intitula: ¨Paulo fala com 

Deus em comunhão santa¨



Conclusão

► ¨Pelo menos dez vezes em Atos e 

cinquenta e quatro vezes nas suas 

cartas Paulo nos ensina por exemplo e 

ensinamento sobre a importância e 

conteúdo de oração¨

► Busque a referências bíblicas em Atos 

e nas cartas de Paulo 



Busca as referências bíblicas em 

Atos e nas cartas de Paulo

► Paulo ¨orando e jejuando¨ quando ele escolheu a 

liderança da igreja (presbíteros)

► Paulo e Silas ¨orando e cantando hinos a Deus¨ depois 

de ser maltratados e encarcerados

► Paulo orou com os presbíteros da igreja de Éfeso, irmãos 

muito queridos

► Paulo ¨pedia a Deus¨ em favor de seus acusadores e 

das autoridades Romanas, que pudessem ser salvos

► Em suas cartas, mais que uma vez, Paulo orava a Deus 

por ¨portas abertas¨ para sua mensagem de salvação



Busca as referências bíblicas em 

Atos e nas cartas de Paulo

► Paulo nos ensina a ¨orar sem cessar¨ (¨constantemente¨)

► Pelo menos três vezes ele nos ensina a orar ¨dia e noite¨

► Ele nos ensina que devemos dar graças ao nosso Senhor 

¨em todas as circunstâncias¨

► Paulo enfatiza a importância de orar ¨no Espírito em 

todas as ocasiões, com toda oração e súplica¨

► Paulo nos ensina que devemos ¨fazer súplicas, orações, 

intercessões e ações de graças por todos os homens¨

► Devemos pedir a Deus que tenhamos ¨uma vida 

tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade¨



Busca as referências bíblicas em 

Atos e nas cartas de Paulo

► Paulo orou três vezes a mesma petição ao Senhor, mas 

o Senhor não a concedeu

► Paulo liga a importância de ¨uma consciência limpa¨ a 

sua vida de oração

► Paulo pedia a Deus ¨misericórdia da parte do Senhor 

naquele dia¨ em favor de um irmão que havia prestado 

muito serviço ao Senhor e a Paulo

► Paulo pedia misericórdia do Senhor em favor daqueles 

que o abandonaram ¨em mi primeira defesa¨


