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LIÇÃO 5 
Quando Orar, Pense no Próximo. 

 
Nesta Lição Estudará... 
Preocupe-se com o Próximo 
Ore pela Sua Família 
Ore pelo Próximo 
Ajude a Suprir as Necessidades 
 
Esta lição Ajudará a... 
Preocupar-se com os outros e a orar por eles com amor e carinho. 
Cooperar com Deus na resposta à sua oração pelo próximo. 
 
PREOCUPAR-SE COM O PRÓXIMO 
     Jesus preocupou-Se com aqueles que O rodeavam. Interessou-Se pelos que sofriam. Recebeu os 
pobres, os desprezados, os cegos, os leprosos. Mesmo quando as multidões escutavam os Seus 
ensinos, Jesus sabia que estavam famintas e ordenou aos discípulos que as alimentassem. 
     O amor de Jesus pelas pessoas levou-O a sofrer com os que sofriam e Ele ainda procede assim 
connosco. O amor de Deus em nós vai ajudar-nos a olhar através dos olhos de Jesus para os que estão 
cegos pelo pecado, vítimas de Satanás, perdidos, destinados ao castigo eterno. Tal amor levar-nos-á a 
orar tal como aconteceu com Jesus. Mesmo na cruz, olhou para a necessidade dos que troçavam 
d’Ele e clamou: 
 
“... Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem...” (Lucas 23:34). 
 
     Lemos que, mais do que uma vez, Jesus “Se encheu de compaixão” ao ver a necessidade das 
pessoas. Compaixão significa “sofrer com, sentindo o sofrimento alheio como sendo nosso”. Esta 
compaixão leva Jesus a orar e agir. Os Seus milagres foram, em grande parte, o resultado da Sua 
compaixão, a manifestação do amor de Deus em satisfazer as necessidades das pessoas. 
 
“E, Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os 
seus enfermos” (Mateus 14:14). 
 
     Alguns pensam apenas em si, nos seus problemas e interesses, não vendo as necessidades dos que 
os rodeiam. Pior ainda, alguns vêem até as dificuldades alheias sem se preocuparem. Muitos podem 
presenciar acidentes, pobreza e tragédia sem o mínimo de piedade ou simpatia pelos que sofrem. 
Devemos pedir a Deus que nos faça mais sensíveis aos problemas do próximo. Então podemos ajudá-
Lo a responder a essa oração, olhando diariamente à volta e orando pelas necessidades que 
testemunhamos. Fazendo assim, Deus derramará em nós o Seu amor por aqueles por quem pedimos e 
podemos orar com a compaixão de Cristo. 
    Esta preocupação pelas necessidades, este sentimento de compaixão produz orações mais eficazes. 
Cria uma grande seriedade ao que chamamos oração intercessória (oração pelos outros) e produz fé 
para a resposta, ao compreendermos como Deus Se preocupa com tais necessidades. 
 

Para Fazer 
 
1 Copie as necessidades do esquema da página 6. Ao lado de cada, escreva o nome de alguém 
 seu conhecido com tal necessidade. 
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2 Pense nas necessidades de todos quantos contactou nas últimas 24 horas. Escreva o nome e a 
 necessidade de alguém por quem se sente especialmente preocupado. 
 
             
 
3 Peça a Deus que o ajude a amar as pessoas e a sentir as suas necessidades como se fossem 
 suas. Ore com compaixão pelos que estão na lista. 
 
ORE PELA SUA FAMÍLIA 
     Na Bíblia, temos muitos exemplos de homens e mulheres que oravam pelos filhos e por outros 
membros da família. As orações de Abraão salvaram o sobrinho Lot da morte quando Sodoma foi 
destruída. Deus respondeu à oração na escolha de uma esposa para o filho Isaac. Isaac pediu a Deus 
que curasse a esposa, Rebeca. Esta orou pelos filhos antes de eles nascerem. Manoá pediu a Deus que 
o ensinasse a criar o filho. Job orava diariamente para que Deus defendesse os filhos do pecado e que 
os perdoasse quando pecassem. Os pais levavam os bebés ao Templo e dedicavam-nos a Deus. Mães 
levavam os filhos a Jesus para que os abençoasse e também os curasse. 
     Em toda a Bíblia, vemos que Deus quer que toda a família O sirva em conjunto e juntos: O sirvam 
e desfrutem  a Sua bênção no lar. Então, se algum membro da sua família não aceitou ainda Jesus 
como Salvador, a oração mais importante a fazer é pela sua salvação. Eis um maravilhoso versículo 
bíblico que nos diz aguardar se crermos: 
 
“... Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa” (Actos 16:31). 
 
     Este é um bom versículo que deve decorar e citar quando orar pela salvação de algum familiar. Ele 
fortalece-nos a fé, recordando-nos que Deus quer que toda a família creia e se salve. Pela fé, podemos 
reivindicar a sua salvação. 
     O nosso amor pela família deve tornar-nos pacientes e simpáticos para com os que se opõem ao 
Evangelho. Claro que Satanás não quer que os nossos familiares e amigos sejam salvos. Por vezes, 
quanto mais oramos por eles mais rebeldes contra as coisas de Deus eles parecem. É muito importante 
que:  1) continuemos a orar e a louvar Deus com fé na resposta; 2) sejamos pacientes; 3) mostremos 
que os amamos; 4) obedeçamos ao Senhor quando Ele mostrar como testemunhar ou orar por eles. 
 
Oração + Obediência + Amor + Paciência = Resultados 
 

Para Fazer 
 
4 Indique com um X as orações pela família de que encontramos exemplo na Bíblia. 

  a) Comida diária. 
  b) Cura. 
  c) Orientação na educação dos filhos. 
  d) Protecção. 
  e) Perdão dos pecados. 
  f) Protecção contra o pecado. 
  g) Dedicação dos filhos. 
  h) Bênção para os filhos. 
  i) Orientação na escolha da esposa ou marido. 

 
5 No exercício anterior sublinhe alguma oração que tenha feito por um membro da família. 
 Coloque um * ao lado das que planeia fazer a partir de agora. 
 
6 Escreva na página seguinte, um por baixo do outro, o nome dos seus familiares e parentes. 
 Peça a Deus que o ajude a reconhecer e a sentir as suas necessidades. Escreva-as ao lado do 
 nome de cada um e ore diariamente por ele. Quando Deus responder, escreva a data da 
 resposta. Se não tiver familiares ou parentes, aplique este exercício e o número 5 à família de 
 algum amigo. 
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7 Decore Actos 16:31 e cite-o quando orar pela salvação de algum familiar (ou de algum amigo 
 seu). 
 
ORE PELO PRÓXIMO 
     Que privilégio o nosso em cooperar com Deus na ajuda ao próximo através da oração! Por todo o 
lado, as pessoas necessitam de ajuda e de encorajamento. Oramos pela família, pelos amigos e pelos 
vizinhos. E quanto aos professores, responsável da igreja e governantes? Eles necessitam da ajuda de 
Deus. Oramos pelo nosso país e pelo próximo, pelos que sofrem, pelos que precisam de Cristo, pelos 
novos convertidos, pelo povo de Deus em todo o mundo. Todos têm problemas que sentem serem 
grandes. Mas Deus preocupa-Se com cada problema e tem a solução para todos. Cooperamos como 
Seus parceiros, compartilhando a Sua preocupação, levando-Lhe as necessidades alheias, escutando 
os Seus conselhos, fazendo o que Ele ordena. A Sua Palavra mostra-nos como orar pelo próximo. 
 
“Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e acções de 
graças, por todos os homens, Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos 
uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade; Porque isto é bom e agradável diante de 
Deus, nosso Salvador, Que quer que todos os homens se salvem, e venham ao conhecimento da 
verdade” (1 Timóteo 2:1-4). 
 
“... Amai os vossos inimigos... orai pelos que vos maltratam e vos perseguem” (Mateus 5:44). 
 
“... Roga, agora, por nós ao Senhor, nosso Deus” (Jeremias 37:3). 
 
“Orai pela paz de Jerusalém...” (Salmo 122:6). 
 
“... rogo por nós ao Senhor, teu Deus... Para que o Senhor, teu Deus, nos ensine o caminho por onde 
havemos de andar e aquilo que havemos de fazer” (Jeremias 42:2-3). 
 
“No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, 
como também o é entre vós; E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus; porque a fé não é 
de todos” (2 Tessalonicenses 3:1-2). 
 
“Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós 
doente? chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor; E 
a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará; e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão 
perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis: a 
oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos” (Tiago 5:13-16). 
 
     O azeite aqui mencionado não tem poder para curar mas representa o Espírito Santo que fará a 
obra. Nos tempos bíblicos, o azeite (ou óleo) era colocado na cabeça da pessoa que era dedicada a 
Deus ou ao Seu serviço. A oração pela cura inclui confissão da falta e dedicação a Deus. Ainda hoje, 
muitos contam como Deus os curou de doenças incuráveis por terem obedecido às instruções de  
Tiago 5:13-16. 
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Faça agora esta oração: 
     Pai celeste, louvamos-Te porque és digno do nosso louvor e amor. És o Deus Omnipotente, 
Criador de tudo e estás connosco, convidando-nos a orar. Conheces as nossas falhas e fraquezas. 
Confessamo-las a Ti.Pedimos-Te que nos perdoes e nos ajudes a fazer a Tua vontade Te agradecemos 
por enviares Teu Filho Jesus Cristo salvando-nos do pecado. Agradecemos-Te por nos teres feito 
Teus filhos. Por isso, aproximamo-nos de Ti com alegria como Teus companheiros na oração pelo 
próximo. 
     Pedimos-Te que abençoes os nossos familiares e supras as necessidades de cada um. Mostra-nos 
como ajudá-los. Alguns precisam da Tua salvação. Ajuda-nos a falar-lhes de Ti e a mostrar-lhes o 
Teu amor em tudo quanto fazemos e dizemos 
     Oramos pelos dirigentes desta nação e de outras. Dá-lhes sabedoria. Ajuda-os a saberem servir-
Te. Traz paz ao mundo. Provê alimentos aos famintos, saúde aos doentes, liberdade aos oprimidos. 
     Oramos pelos nossos amigos e irmãos em Cristo, pelos pastores e igrejas. Oramos pelo Teu povo 
e pela Tua obra em cada país, para que venha o Teu Reino e seja feita a Tua vontade tanto na terra 
como no céu. Ajuda-nos a fazer a nossa parte para que esta oração se cumpra. Pedimos em nome de 
Jesus e para a Tua glória. Amem. 

Para Fazer 
 
8 Releia atentamente os versículos bíblicos nesta parte da lição, pedindo a Deus que lhe mostre 
 alguma área que tenha negligenciado na oração. Escreva o que Ele lhe mandou fazer. 
 
             
 
9 Sugiro-lhe que faça de novo a oração. Ore de um modo definido e não geral: “Amo-Te... as 
 minhas falhas e fraquezas (indique-as)... os meus familiares (diga o seu  nome e ore pelas 
 necessidades específicas deles)”. Diga o nome dos governantes,  as  áreas  especiais de 
 necessidade. E agradeça a Deus o privilégio de ajudar através da oração. 
 
AJUDE A SUPRIR AS NECESSIDADES 
     Para responder à oração e suprir as necessidades humanas, Deus põe em movimento muitas forças. 
Primeiro, ajuda-nos a ver uma necessidade e compartilha connosco a Sua  preocupação. Depois, 
mostra-nos como orar e dá-nos fé para a resposta. Diz-nos qual a Sua vontade e ajuda-nos a cumpri-la 
de modo a termos a bênção de cooperar com Ele como Seus companheiros. Além disso, opera nos 
outros, nas circunstâncias e de maneira sobrenatural para realizar o que parece humanamente 
impossível. Até envia anjos para cumprir a Sua vontade e responder à nossa oração. 
 

Como responde Deus à oração 
 

Diz-nos o que fazer Opera nas circunstâncias 
Diz aos outros o que fazer Opera em nós 
Diz aos anjos o que fazer Derrota os poderes satânicos 
Opera na Natureza Opera milagres 

 
     O milagre de Jesus alimentar 5.000 mostra-nos uma das maneiras de O ajudarmos a responder à 
oração. Ele orou pelo almoço do rapaz, multiplicou-o e colocou-o nas mãos dos discípulos para o 
compartilharem com a multidão. O rapaz podia ter comido o almoço. Os apóstolos podiam ter comido 
sozinhos. Mas como deram aos outros, o milagre aconteceu. Ao compartilharem, Deus multiplicou até 
todos terem o suficiente para comer e assim se encheram doze cestos de sobras! Também temos que 
fazer mais do que orar pelas necessidades dos famintos – quer do pão natural quer do Pão da Vida. 
Deus abençoar-nos-á e suprirá também as nossas necessidades se orarmos e compartilharmos. Jesus 
disse: 
 
“Daí, e ser-vos-á dado; boa medida, recalcada, sacudida e trasbordando, vos deitarão no vosso regaço; 
porque, com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo” (Lucas 6:38). 
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     Todo o livro de Neemias é um inspirador testemunho pessoal do modo como Deus opera na pessoa 
que ora, nos outros e nas circunstâncias, em resposta à oração. Neemias, no exílio de Babilónia, tinha 
uma boa posição como servo de confiança do Imperador. Mas ele preocupava-se com as necessidades 
do próximo, principalmente dos seus patrícios que haviam regressado de Jerusalém. Quando o seu 
irmão lhe trouxe notícias das dificuldades que ali havia, Neemias chorou. 
 
“E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias: e estive 
jejuando e orando perante o Deus dos céus” (Neemias 1:4). 
 
     Neemias orou pelos muros que era necessário reconstruir para proteger o povo dos inimigos e 
Deus colocou-lhes no coração um plano que enfrentasse aquela necessidade. Ficou tão preocupado 
que o Imperador deu conta e lhe perguntou a razão. Neemias receou porque não era permitido 
ninguém estar triste na presença o Imperador. Podia ser punido, e perder a sua posição ou até a vida 
por desagradar ao Imperador. 
     Mas Neemias fez uma rápida e silenciosa oração a Deus e aproveitou a oportunidade para lhe falar 
das necessidades do seu país. Esta foi a oração: “Dá-me sucesso hoje e faz com que o Imperador me 
seja misericordioso”. E Deus respondeu. Em vez de se aborrecer, o Imperador discutiu com ele o 
problema, inteirando-se do que precisava. 
 
“... Então orei ao Deus dos céus, E disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua 
presença, peço-te que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. 
Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: Quanto durará a tua viagem, e quando 
voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo” (Neemias 2:4-6). 
 
     Que oração! O imperador associou-se ao projecto de Neemias, em resposta divina à oração. Deu-
lhe uma licença, provisões e uma escolta militar para o proteger. 
     Deus ajudou Neemias mais do que uma vez, em resposta à oração. Que problemas ele enfrentou! 
Mas pôde vencer todos! Reconstruiu os muros e desempenhou o cargo de governador de Jerusalém. 
Neemias revela o segredo do seu sucesso nas palavras: “Porque Deus estava comigo”. Podemos 
também dizer que se cumpriram grandes coisas através das suas orações porque ele estava pronto a 
cooperar com Deus na resposta. 
 

Para Fazer 
 
10 Leia o livro de Neemias. Preste principal atenção às suas orações. Veja se algum dos 
 problemas é idêntico aos que enfrenta ou enfrentou. Escreva algum pensamento especial  que 
 Deus lhe transmitiu sobre eles. 
 
             
 
11 Volte atrás às necessidades que escreveu e pelas quais orou nesta lição. Peça a Deus que lhe 
 mostre a Sua vontade quanto a elas. Escute a Sua resposta. Escreva algumas ideias que Ele 
 lhe transmite sobre o modo como O pode ajudar a responder. Aproveite a oportunidade que 
 Ele lhe dá para ajudá-lo a suprir as necessidades. 
 
             
 
             
 
             
 
             
 
 
 


