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LIÇÃO 7 
Quando Orar, Deixe o Espírito Santo Ajudá-lo. 

 
Nesta Lição Estudará... 
Ouça a Voz do Espírito 
Sinta o Que o Espírito Sente 
Deixe o Espírito Orar Através de Si 
Actue no Poder do Espírito 
 
Esta lição Ajudará a... 
Permitir que o Espírito Santo lhe mostre como e por que orar. 
Alcançar um mais profundo nível de adoração e maiores vitórias na oração, ao deixar o Espírito Santo 
orar através de si. 
 
OUÇA A VOZ DO ESPÍRITO 
     “Oh, os seus pés, Senhor, os seus pés!” A Sra. Dean estava chocada com a sua própria oração. 
Acabara de ler que Victor Plymire fora morto quando levava o Evangelho ao interior do Tibete. Mas 
quando se ajoelhou para orar, só chorava e orava pelos pés de Victor Plymire. Sentia-se ridícula a orar 
pelos pés de um morto! Mas Victor Plymire não tinha morrido. Encontrava-se algures bloqueado pela 
neve numa trilha das altas montanhas Himalaias com ambos os pés parcialmente gelados. Se não 
houvesse um milagre de cura, o mais certo era morrer de gangrena antes de atingir a civilização. Mas 
o milagre veio em resposta à oração dirigida pelo Espírito! 
     Graças a Deus que o Espírito Santo nos ajuda a orar! Ele veio para viver em nós, dar-nos uma nova 
natureza guiar-nos e ajudar-nos a adorar e a servir Deus. Nesta lição, veremos muito do que já 
estudámos de modo a melhor saber como deixar o Espírito Santo ajudar-nos a orar. 
 
O Espírito Santo Ajuda-nos a Orar. 
 

Romanos 8:26-27 
 

  O Nosso Problema     A Sua Ajuda 
 

Falta de Oração. Encoraja-nos a Orar. 
Pouca Fé. Dá-nos Fé. 
Ignorância da Necessidade. Diz-nos Sobre o Que Orar. 
Ignorância da Vontade de Deus. Ora por nós na Vontade de Deus. 
Oposição Satânica. Dá-nos Vitória. 
Limitação da Nossas Palavras. Ora Através de nós. 

 
“Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade” (João 4:24). 
 
     Já vimos que devemos ouvir Deus quando oramos. É o Espírito Santo que nos fala neste diálogo 
quando oramos e lemos a Bíblia. Por vezes, mostra-nos coisas da nossa vida que não agradam a Deus. 
Ajuda-nos a confessar-Lhas e a pedir-Lhe perdão. Então, Ele dá-nos paz e a certeza que Deus nos 
perdoou. A nossa vida transforma-se quando escutamos o Espírito Santo e Lhe permitimos que nos 
ajude dia após dia. 
 
“Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esse são filhos de Deus. Porque não 
recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito da 
adopção de filhos, pelo qual clamamos; Aba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, que 
somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também, herdeiros de Deus e co-
herdeiros de Cristo...” (Romanos 8:14-17). 
 
     O Espírito Santo ajuda-nos a compreender a Palavra de Deus e faz-nos recordar a verdade de que 
necessitamos. 



 33

“Mas, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as 
coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito” (João 14:26). 
 
“E repousará sobre ele o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de 
conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor” (Isaías 11:2). 
 
     O ensino e a orientação do Espírito vêm a maioria das vezes através da Bíblia. Assim, medite na 
Palavra de Deus enquanto a lê. Repita frases. Decore versículos e repita-os durante o dia. De manhã, 
pegue numa promessa e lembre-se sempre dela durante o dia. Deixe a Palavra tornar-se parte de si. O 
Espírito fá-lo-á recordar-se das palavras certas e aplicá-las às circunstâncias quando Ele quiser guiá-lo 
ou encorajá-lo. Ele também usará a Palavra para lhe aumentar a fé e verá maiores respostas à oração. 
 

Para Fazer 
 
1 Escreva as coisas pelas quais o Espírito Santo mandou orar ou fazer desde o início do curso. 
 Quais foram os resultados? 
 
             
 
             
 
             
 
SINTA O QUE O ESPÍRITO SENTE 
     Já falamos da nossa preocupação pelos perdidos e de sentirmos as necessidades alheias como 
nossas. Isto provém do amor que Deus tem por eles. O Seu Espírito em nós ama as pessoas e leva-nos 
a amá-las também. Quanto mais O deixarmos actuar na nossa vida, tanto mais o Seu amor nos 
encherá. 
 
“... o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado”    
(Romanos 5:5). 
 
     A grande compaixão do Espírito pode-nos provocar lágrimas quando oramos pelos outros. Outras 
vezes, a alegria do Espírito leva-nos a alegrar e a louvar o Senhor. 
 
“Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo daí graças, porque esta é a vontade de Deus, em 
Cristo Jesus, para convosco” (1 Tessalonicenses 5:16-17). 
 
“Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós...” (2 Tessalonicenses 1:3). 
 
“Dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, Fazendo sempre, com alegria, oração 
por vós, em todas as minhas súplicas” (Filipenses 1:3-4). 
 
“Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram” (Romanos 12:15). 
 
     Falámos das atitudes na oração. Que o Espírito Santo penetre de tal modo em nós que sintamos o 
que Ele sente: uma profunda repulsa do pecado, uma ânsia de agradar a Deus, um apelo de ajudar a 
libertar os outros do pecado e seus resultados, o desejo de Jesus voltar a este mundo para estabelecer o 
Seu Reino, amor por Deus e pelo próximo, profunda sinceridade e prontidão na nossa oração, alegria 
na comunhão com o Pai, certeza da Sua resposta, vontade de fazer o que Ele ordenar. 
 

Para Fazer 
 
2 Deixe o Espírito ajudá-lo a orar o “Pai Nosso”. Gaste o tempo necessário para sentir cada 
 palavra dessa oração. 
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DEIXE O ESPÍRITO ORAR ATRAVÉS DE SI 
     Muitas vezes não sabemos como orar. Não compreendemos as necessidades alheias nem qual a 
solução. Não temos a certeza da vontade de Deus. Ou talvez não tenhamos palavras que expressem o 
nosso amor por Deus que brota em nós – ou a agonia que parece despedaçar-nos, os conflitos íntimos 
os temores, o desespero. O Espírito Santo oferece-Se para levar todas essas ânsias e dificuldades da 
alma e apresentá-las ao Pai. Por vezes, Ele faz isso derramando através dos seus lábios e na sua língua 
uma oração que vem d'Ele e não da sua mente. Sob sua inspiração, você manifesta a sua adoração a 
Deus ou os anseios mais profundos da sua alma. Outras vezes, Ele prefere fazer isso numa língua que 
só Ele conhece – uma língua de oração.” 
 
“E, da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas; porque não sabemos o que 
havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. 
E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito; e é ele que, segundo Deus, 
intercede pelos santos” (Romanos 8:26-27). 
 
“Porque, o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus; porque ninguém o entende, e 
em espírito fala de mistérios” (1 Coríntios 14:2). 
 
     Que alívio maravilhoso sente o nosso espírito com tal oração! Não temos de compreender todo o 
problema e respectiva solução – O Espírito apresenta-o com as Suas próprias palavras e pede o que é 
melhor. Ele ora segundo a vontade de Deus, o que nos dá a certeza de que a oração será respondida. 
     Este tipo de oração chama-se “oração no Espírito” ou “falar em línguas”. É também designado 
Glossolalia, da palavra grega que significa “línguas”. Milhões de Cristãos dos nossos dias deixam o 
Espírito Santo orar através deles na língua da Sua escolha. 
     Isso aconteceu pela primeira vez a 120 discípulos de Jesus, no dia de Pentecostes. Foram cheios do 
Espírito e começaram a louvar Deus numa língua que nunca tinham aprendido. Na multidão que se 
juntou, pessoas de muitos países compreendiam o que eles diziam nessas línguas. Falavam das 
maravilhas de Deus! 
 
“E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito 
Santo lhes concedia que falassem” (Actos 2:4). 
 
     É evidente que o apóstolo Paulo deixou o Espírito orar através dele em línguas, sempre que 
intercedia pelas necessidades dos novos crentes, pelos obreiros cristãos e pelas igrejas que tinha 
fundado. (Refere-se a isso como “orar com o seu espírito”). Mas isso não o impedia de orar por suas 
próprias palavras. O Espírito ajuda-nos a orar das duas maneiras. 
 
“Porque, se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que 
farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento; cantarei com o espírito, mas 
também cantarei com o entendimento” (1 Coríntios 14:14-15). 
 

Para Fazer 
 
3 Escreva as vantagens que vê em deixar que o Espírito Santo ore através de si. 
 
             
 
             
 
4 Se sente necessidade de um maior nível de oração, fale disso ao Espírito. 
 
5 Reveja a lição 5, pedindo ao Espírito que o ajude a sentir o que Ele sente sobre as 
 necessidades que apontou. Deixe o Espírito dirigi-lo e orar através de si por cada uma delas. 
 Utilize as palavras que Ele lhe faculta; Ele orará pelos problemas segundo a vontade de Deus. 
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ACTUE NO PODER DO ESPÍRITO 
     Em todo este curso, temos falado da necessidade de deixarmos Deus usar-nos a ajudar a responder 
às nossas orações. Escutamos o Espírito Santo dando-nos as Suas instruções mas como cumprir o que 
Ele ordena? Através do Seu poder! 
 
“Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efectuar, segundo a sua boa vontade” 
(Filipenses 2:13). 
 
     Depois de orar no Espírito Santo e Lhe pedir ajuda para cumprir a Sua vontade, podemos avançar e 
confiar que Ele operará através de nós. Pedimos-Lhe que salve os nossos amigos; Ele diz-nos como 
falar-lhes de Jesus. Pedimos-Lhe que nos ajude a conseguir isso e Ele ajuda-nos. Podemos falar e agir 
confiantemente sabendo que Deus responde ás nossas orações. 
 
“E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos 
ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedirmos, sabemos que alcançamos as petições que 
lhe fizermos” (1 João 5:14-15). 
 
     Este poder do Espírito não é apenas para falar como testemunhas de Jesus mas também para viver 
para Ele, sendo o tipo de pessoas que Ele quer que sejamos. A nossa vida fala mais alto que as nossas 
palavras sobre o amor e poder de Deus. 
 
“Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há-de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto 
em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra” (Actos 1:8). 
 
“Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação”                        
(2 Timóteo 1:7). 
 
“... Andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne” (Gálatas 5:16). 
 
     Agora, ao concluir este curso, o teste principal é pôr em prática o que aprendeu. Claro que Satanás, 
o Inimigo, tentará impedi-lo. Ele opõe-se à obra de Deus e não que você ore. Mas o Espírito Santo vai 
ajudá-lo! Ele dar-lhe-á vitória sobre Satanás e poder para fazer a vontade de Deus. Que Ele o abençoe 
e o use a alcançar grandes vitórias espirituais para si e para os outros quando orar! 
 
“Tomai, também, o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus; Orando, em 
todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e 
súplica, por todos os santos” (Efésios 6:17-18). 
“Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas, sim, poderosas em Deus, para destruição das 
fortalezas; Destruindo os conselhos, de toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e 
levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo” (2 Coríntios 10:4-5). 
 
“Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito 
Santo” (Judas 20). 

Para Fazer 
 
6 Sugiro-lhe que escreva as áreas da sua vida em que tem problemas e onde necessita 
 do poder do Espírito Santo. Fale-Lhe deles e depois vença-os com o Seu poder. 

 
             
 
             
 
             
 

    Parabéns por terminar este curso. Espero que tenha sido de grande ajuda.  


