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“E tudo quanto pedirdes em Meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho”. João 14.13
LEITURAS ADICIONAIS

Orar é falar com Deus. Você deve comunicar-se com Ele da mesma forma
como abre a boca e expressa seus pensamentos para com seus pais, irOração no Novo Testamento
mãos e amigos. Não há formalismos e nem rituais. A oração deve ser feita
Dois tipos de oração são conheci- com sinceridade e quebrantamento. Sobretudo, é fundamental ter fé nas
dos no ensino e no exemplo da promessas de Deus, Tiago 1.5-8 e Hebreus 11.6.
Igreja do Novo Testamento. Um
deles é a oração particular, no Iugar secreto da comunhão pessoal
entre o crente e seu Senhor. Jesus ensinou sobre isso no Sermão
do Monte, Mateus 6.5-8, e nas parábolas, Lucas 11.5-13 e 18.1-4.

O outro tipo de oração é a coletiva.
Em suas reuniões, a igreja primitiva dedicava tempo para buscar a
face do Senhor, Atos 2.42. A igreja
havia nascido em uma atmosfera
de oração e, portanto, sabia de
seu valor, Atos 1.4.
Ensinos de Jesus sobre
a oração
As parábolas de Jesus são excelente fonte de estudo sobre o valor
da oração na vida cristã. Leia os
textos seguintes e discuta os ensinos dessas parábolas:
a) O amigo importuno, Lucas
11.58;
b) O juiz injusto, Lucas 18.1-8;
c) O fariseu e o publicano, Lucas
18.10-14.
Jesus também ensinou sobre a
simplicidade na oração, Mateus
6.5ss; Marcos 12.38-40. Quem
ora deve fazê-lo com sinceridade
e sem fingimento.

I - PORQUE DEVO ESTABELECER MOMENTOS DE ORAÇÃO?
a) Para ter comunhão com Deus – O ser humano foi criado para ter um
perfeito relacionamento com Deus. Contudo, através de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo, interrompendo essa comunhão. Após o pecado, o
primeiro casal tentou esconder-se de Deus, Gênesis 3.8. O Senhor, porém,
enviou seu Filho para resgatar a humanidade das trevas e novamente, fazer com que o homem esteja em sua presença, Romanos 5.1. Ao orar,
você está estabelecendo novamente essa comunhão com Ele.
b) Para colocar na Sua presença as nossas necessidades – Em Mateus
7.7-11, Jesus estimula o cristão a falar com Deus sobre suas necessidades,
problemas e dificuldades. Porque Deus é capaz de providenciar todos os
recursos necessários para fazer com que cada pedido seja respondido. A
oração ajuda o cristão a evitar a ansiedade e a depender mais do cuidado
divino, Filipenses 4.6.
c) Para ser útil na intercessão – Interceder é estar diante de Deus no
lugar de outra pessoa e requerer a sua causa, como se fosse sua. Jó fazia
isso constantemente por seus filhos, Jó 1.5.
II - QUAIS SÃO OS ELEMENTOS DE UMA ORAÇÃO?
a) Adoração e louvor – Adorar é exaltar a Deus pelo que Ele é. É declarar
que Ele é Santo, Onisciente, Onipotente, Maravilhoso, Poderoso. E o reconhecimento daquilo que só Ele é. Louvar é juntar todas as realizações de
Deus e expressá-las em palavras, como vemos por exemplo em Apocalipse
4.11.
b) Confissão de pecado e busca de perdão – É revelar para Deus tudo
aquilo que você fez de errado e contrariou os Seus mandamentos. Depois,
estando arrependido, pedir perdão em nome de Jesus, 1 João 1.9.

c) Agradecimento pelos benefícios recebidos – Quantas bênçãos você
já recebeu dEle. Ao expressar seu reconhecimento e gratidão pelo que Ele
Os cristãos estabeleciam uma
tem feito, está sendo um cristão agradecido. Nesse momento da oração,
profunda relação entre a oração e
a presença e poder do Espírito deve ser lembrado apenas daquilo que Ele fez. Em 1 Samuel 1, Ana faz
Santo na vida da Igreja, Atos 4.31. um pedido a Deus e, no capítulo 2, ela expressa sua gratidão através de
um cântico. São apenas palavras, mas fazem referência à ação benéfica
Em momentos de crise, a Igreja de Deus.
Oração na Igreja Primitiva

orava, Atos 4.23ss. Os líderes da
Igreja eram homens de oração,
Atos 9.40; 16.25 e 28.8, e exortavam os crentes a que orassem
também, Atos 20.36.

d) Petições e intercessão – Agora você deve apresentar a Deus tudo
aquilo que precisa receber dEle. Existem coisas que você pode fazer, mas
há outras que só Deus tem poder para realizar. A oração intercessória tem
um poderoso efeito não só na vida da pessoa por quem se ora, mas também na vida de quem está orando, Jó 42.10 e Tiago 5.16.

Oração de Gratidão
Aprendemos nas Escrituras que
render graças dever ser parte essencial da oração, Efésios 5.20. O
Senhor se alegra com a gratidão
expressa pelos nossos lábios, Colossenses 3.16-17.
Oração Intercessória
É aquela em que intercedemos a
Deus em favor de outros, Colossenses 4.3,12. São súplicas como
a de Moisés, Êxodo 32.32. Deus
reverteu a situação de Jó quando
ele orava por seus amigos, Jó
42.10.

III – O QUE A ORAÇÃO PODE FAZER POR VOCÊ
Quem cultiva uma vida de oração não se acovarda diante do inimigo, mas
acredita no livramento que vem do Senhor. A oração é instrumento eficaz
para:
a) Destruir a timidez – Ser tímido é ser retraído, sentir-se inseguro a tal
ponto de não conseguir abrir a boca para falar nada. A oração é um momento de liberdade diante de Deus.
Não há necessidade de usar palavras difíceis. Basta falar aquilo que sabe.
Deus não vai rir e nem zombar do que você falar. Ele vai ouvir com atenção
e carinho, fazendo com que, a cada frase, o sentimento de segurança domine sua mente, coração e emoções.

b) Aumentar a sua fé em Jesus – Quantas vezes pediu para alguém fazer
algo para você e essa pessoa falhou e a confiança que depositava nela
Quando alguém ora, poderá rece- enfraqueceu? Com Deus é diferente. Ele conhece seus pensamentos, senber de Deus um "sim", um "es- timentos e necessidades. Para Ele não existem obstáculos. Ele tem poder
pere" ou então um "não".
para fazer muito além daquilo que você pede e pensa, Efésios 3.20.
As Respostas de Deus

O "sim" é a resposta que mais desejamos ouvir, Isaías 65.24. Mas,
muitas vezes Deus nos manda
aguardar. É a segunda maneira
de Deus nos responder. A espera
é um teste para a fé. A terceira
resposta é o "não". Foi ouvido
pelo próprio apóstolo Paulo
quando pediu que o Senhor o livrasse de um "espinho na carne'
2 Coríntios 12.8-10. Temos de estar preparados para qualquer uma
dessas respostas. Como Pai, Ele
sabe o que é melhor para nós.

c) Fazer você ganhar um amigo intercessor – Romanos 8.26 nos mostra
que Espírito Santo nos ajuda em momentos de fraquezas. Nesses momentos, Ele está nos assistindo e fortalecendo. No versículo 34, o próprio Jesus
é o outro ajudador que sempre está querendo nos capacitar.
A oração do povo de Deus resulta em verdadeiros milagres. O Senhor interferiu na história de Israel e libertou seus filhos do Egito por causa do
clamor do povo, Êxodo 2.23 e 3.7. Líderes políticos de Israel viram grandes
livramentos porque o Senhor ouviu as súplicas feitas em momentos de adversidade, 2 Reis 13.4.

LEITURA PARA CULTO DIÁRIO DA FAMÍLIA KALEO
DIA
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

TEMA CENTRAL
A oração de Abraão
A oração de Moisés
A oração de Ana
A oração de Davi
A oração de Salomão
A oração de Ezequias
A oração dominical

ENDEREÇO BÍBLIA
Gênesis 18.22-33
Êxodo 32.30-35
1 Samuel 1.9-18
Salmo 51
2 Crônicas 6.12-42
Isaías 38.1-8
Mateus 6.9-15

