Lição 3
O ESPÍRITO AJUDA-O A ORAR
Nesta Lição Estudará:
O Espírito Ensina-o a Orar
O Espírito Ajuda-o a Adorar a Deus
O Espírito Ajuda-o a Confessar
O Espírito mostra-lhe o que Pedir
O Espírito Orará Através de Si
ALEGRIA NA ORAÇÃO
Eis alguns testemunhos de estudantes que recentemente foram baptizados com o Espírito Santo:
“Aconteceu, no entanto, algo de novo no campo da oração, o que, para muitos de nós, foi o início de
uma vida de fé mais profunda... Muitos foram levados a passar longos períodos em oração, onde a
nota predominante era o louvor a Deus.”
“Orar tornou-se de facto uma alegria. Sentia de uma maneira tão forte o amor e a presença de Deus
que me lembro de ter ficado uma meia hora na capela, simplesmente a rir de alegria por causa do
amor de Deus.”
“Os momentos de oração eram os mais felizes de todos. Comecei a experimentar a alegria da oração...
Nunca tinha louvado a Deus assim. Dantes, eu orava apenas quando precisava de algo, ou para
agradecer as bênçãos recebidas, e também, por saber que todo o bom crente deve orar para viver mais
perto de Deus. Agora, louvar a Deus passou a ser puro gozo. Tenho experimentado uma grande
proximidade de Deus e muita alegria nesses períodos de oração.”
“Se eu tivesse que contar precisamente o efeito que o baptismo do Espírito Santo teve na minha vida,
diria que fez com que “ser crente” se tornasse uma experiência empolgante. Conhecendo o Pai e o
Filho mais intimamente, pude sentir um “sabor” do que será a vida eterna. Não tenho mais medo de
pedir ao Espírito Santo a orientação, o conforto e o poder que necessito para viver a vida cristã.”
O ESPÍRITO ENSINA-O A ORAR
Que lugar a oração ocupa na sua vida? É um dever, ou um agradável diálogo com Deus? Sente-se
perto de Deus quando ora? As suas orações são respondidas? Gostaria de cooperar com Deus no
ministério da oração e ver resultados maravilhosos? Tem um amigo especializado no ensino da oração
– o Espírito Santo.
Nós já vimos que o Espírito Santo torna Deus real. À medida que o Espírito revela o amor de Deus
por si, o seu amor por Deus aumenta, fazendo com que deseje ficar mais tempo com Ele em oração. A
revelação desse amor dá-lhe a certeza de que Deus realmente se interessa por si, e assim sente
liberdade para pedir a Deus as coisas de que necessita.
O Espírito dá-lhe fé para pedir, e certeza de que Deus ouviu e irá responder. Ele usa a Bíblia para
ensiná-lo a orar. A Bíblia deixa claros os assuntos sobre os quais devemos orar e também os
resultados que devemos esperar. O Espírito torna reais para si as promessas de Deus e ajuda-o a
apropriar-se delas.
Orar é falar com Deus, quer através de palavras audíveis, quer em pensamento apenas. A oração
deve ter a forma de um diálogo – devemos falar e também ouvir o que Deus tem para dizer. Quando
falamos com Deus devemos fazer três coisas:
1. Adorá-Lo
2. Confessar os nossos pecados e erros.
3. Pedir-Lhe aquilo de que necessitamos
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Ilustrando, imagine as suas orações como se fossem rodas – rodas que o auxiliariam a prosseguir
na sua vida e serviço cristãos. Uma roda partida, incompleta, não iria muito longe, pois não? O
Espírito Santo deseja ajudá-lo em cada aspecto da oração.
Para Fazer
1

O que é a oração?

2

Cite os três aspectos importantes da oração.

Marque com um X qualquer dos aspectos que considera deficiente ou inexistente nas suas orações.
O ESPÍRITO AJUDA-O A ADORAR A DEUS
Que lugar dá à adoração nas suas orações? Na adoração expressamos o nosso amor a Deus. Se não
há amor, não há verdadeira adoração, apenas formalismo sem conteúdo. O Espírito Santo leva-o à
presença de Deus e ajuda-o a corresponder ao Seu amor. Há ocasiões em que as palavras de um hino
expressariam melhor o seu amor a Deus – cante, então, para Deus. Outras vezes o louvor pode ser
expresso em palavras, e mesmo no silêncio podemos manifestar a nossa gratidão pela bondade do
Senhor.
“Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito” (Efésios 2:18).
“... nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne” (Filipenses 3:3).
“Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade” (João 4:24).
Eis o testemunho do grande pregador, Charles Finney:
“Ao entrar no quarto e ao fechar a porta, pareceu-me que me encontrava frente a frente com Jesus...
Ele não disse nada, mas o Seu olhar era tal que me levou a prostrar-me aos Seus pés. Chorando como
uma criança, confessei-Lhe aquilo que a minha voz embargada me permitia... Ao virar-me, à procura
de um banco ao lado da lareira, recebi um poderoso baptismo do Espírito Santo... Nenhumas palavras
podem expressar o amor maravilhoso que foi derramado no meu coração. Chorei de amor e alegria.”
Gostaria que a adoração fizesse parte da sua vida diária? Isso será possível se cooperar com Deus
nestes cinco pontos:
1. Leia um Salmo todos os dias. Os Salmos ajudá-lo-ão a ser mais grato a Deus.
2. Preste atenção às orações mencionadas na Bíblia. São o padrão que deve seguir.
3. Quando orar, adore a Deus primeiro, antes de pedir aquilo que necessita. Pense no que Ele deseja e
não apenas no que você quer.
“Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos: louvai-o e bendizei o seu nome”
(Salmo 100:4).
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4. Cante hinos de adoração e acções de graças. Cante em louvor a Deus na sua casa e na igreja. Pense
na letra do hino e cante-o com coração. É possível que o Espírito Santo até lhe dê um novo hino de
adoração a Deus.
“... enchei-vos do Espírito; Falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e
salmodiando ao Senhor no vosso coração; Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em
nome do nosso Senhor Jesus Cristo” (Efésios 5:18-20).
5. Peça ao Espírito Santo para ajudá-lo. Muitos daqueles que são cheios com o Espírito testificam da
alegria e liberdade que encontraram na adoração. O Espírito Santo quer ajudá-lo a ter a mesma
bênção.
Para Fazer
3

Agradeça a Deus por ter mandado o Espírito Santo para ajudá-lo a adorá-Lo. Depois, durante
cinco minutos, louve a Deus, e agradeça-Lhe pelas Suas bênçãos, sem pedir nada.

4

Leia o Salmo 145 em voz alta, para Deus. Escolha um hino de adoração e cante-o para Deus.

5

Faça uma lista de coisas pelas quais está grato a Deus. Agradeça-Lhe por elas.

O ESPÍRITO O AJUDA A CONFESSAR
Já alguma vez sentiu que suas orações não estavam a chegar até a Deus, que era como se elas não
passassem do tecto? O Espírito Santo quer ajudá-lo a livrar-se de tudo o que atrapalha as suas orações.
De que maneira age uma criança quando está a desobedecer ao pai? Fica alegre ao vê-lo? Corre para
se encontrar com ele, ou procura evitá-lo? Até mesmo quando precisa do seu pai, não tem a liberdade
de ir até ele, porque o sentimento de culpa cria uma barreira entre eles. É preciso que ela confesse o
que fez, peça ao pai que a perdoe, e pare de desobedecer. Depois disso, ela sente-se segura
novamente; volta-lhe a confiança e pode então pedir ajuda.
O mesmo acontece entre nós e Deus. Só que muitas vezes não reconhecemos as nossas faltas. O
Espírito Santo vem em nosso auxílio mostrando-nos os nossos erros, fazendo-nos sentir como os
nossos pecados são terríveis e ajudando-nos a confessá-los a Deus. Se agimos mal com alguém, Ele
leva-nos a pedir perdão àquela pessoa e ajuda-nos a fazer tudo para corrigir o que está errado. Esse é
um dos aspectos presentes nos avivamentos que tem havido desde os tempos bíblicos.
Jonathan Goforth dá-nos vários exemplos disso no seu livro Quando o Fogo do Espírito Abrasou a
Coreia. Durante vários meses os missionários presbiterianos e metodistas reuniram-se diariamente
para orar por um avivamento. O grande avivamento que veio, durou muitos anos e produziu igrejas
fortes e espirituais. Tudo começou numa das bases missionárias em Ping Yang.
“O culto estava a realizar-se como de costume quando vários dos presentes começaram a chorar,
confessando os seus pecados. O Sr. Swallen disse que nunca tinha visto uma coisa tão estranha.
Anunciou um hino, esperando, com essa iniciativa, conter a onda de emoção que dominava a
congregação. Fez várias tentativas, mas sem sucesso. Maravilhado, compreendeu então que outra
Pessoa estava a dirigir a reunião.”
Depois disso, os crentes da igreja mãe, em Ping Yang, ficaram na expectativa de que Deus os
abençoasse de maneira especial durante a semana de oração que iriam realizar. Mas parecia que as
suas orações, durante a semana, não estavam a ser respondidas. Na última noite, as 1500 pessoas ali
presentes foram surpreendidas quando um dos líderes da igreja, o Sr. Keel, se levantou e disse que
Deus não os podia abençoar por causa do pecado dele. Um dos seus amigos, ao morrer, tinha-lhe
pedido que administrasse os seus bens. Ele aceitou o compromisso, mas ao cumprir o prometido,
reteve consigo uma grande soma de dinheiro. Após confessar o seu pecado ele disse: “Amanhã cedo
vou devolver o dinheiro à viúva.”
“De repente, tornou-se evidente que as barreiras tinham caído e que Deus, o Santo Deus, visitava
aquele lugar. A convicção de pecado pesava sobre os presentes. O culto, que começara às 7 horas da
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noite, só terminou às duas da madrugada de segunda-feira. No entanto, durante todo esse tempo,
dezenas de pessoas, de pé, aguardavam chorando a oportunidade de fazerem a sua confissão.
“Valeu a pena terem passado vários meses em oração, pois, quando Deus, o Espírito Santo, veio,
realizou em meio dia mais do que todos nós, missionários, teríamos podido realizar em meio ano. Em
menos de dois meses, mais de dois mil pagãos converteram-se. A meio do ano de 1907 havia cerca de
30.000 novos-crentes sob a responsabilidade do centro de Ping Yang. O avivamento não acabou
naquele ano, e isso tornou-se bem evidente pelo facto de que, em Outubro de 1910, 4.000 pessoas
foram baptizadas numa semana.”
O que aconteceu em Ping Yang tem-se repetido em todo o mundo, em diversas igrejas, neste nosso
século. Quando os crentes deixam que o Espírito Santo sonde as suas almas, Ele revela-lhes aquilo
que está a impedir o avivamento. Quando os crentes confessam os seus pecados e corrigem o que está
errado no seu relacionamento com Deus e com os homens, Deus pode usá-los para Sua glória. O
avivamento vem, orações são respondidas; almas são salvas.
“E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face e se
converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a
sua terra” (2 Crónicas 7:14).
“Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se
confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda
a injustiça” (1 João 1:8-9).
“Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração: prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê se há
em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno” (Salmo 139:23-24).
“Quem pode entender os próprios erros? expurga-me tu dos que me são ocultos... Sejam agradáveis as
palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, Rocha minha e
Libertador meu!” (Salmo 19:12, 14).
Para Fazer
6

Circule a letra antes de cada afirmação verdadeira.
a) Em Ping Yang, o Espírito Santo dirigiu muitas pessoas a confessar-se e a arrepender-se dos
seus pecados.
b) 1 João 1:8-9 diz que Deus nos mostrará o futuro se confessarmos os nossos pecados.
c) Algumas vezes precisamos da ajuda do Espírito Santo para ver as nossas falhas.

7

Leia o Salmo 51. Atente no versículo 4 que diz: Pequei contra ti. Isto é um exemplo de....
a) adoração.
b) confissão.
c) pedido a Deus para providenciar as necessidades.

8

Transcreva e reflicta sobre 2 Crónicas 7:14.
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O ESPÍRITO MOSTRA-LHE O QUE PEDIR
O Espírito Santo dá-lhe coragem e ânimo para pedir ao Pai celestial aquilo que precisa. Ele
relembra-o de orar em favor das necessidades de outros, e dá-lhe fé para crer que Deus fará aquilo que
pediu.
“Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o
espírito de adopção de filhos, pelo qual clamamos; Aba, Pai” (Romanos 8:15).
“Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas, diante
de Deus, pela oração e súplicas, com acção de graças” (Filipenses 4:6).
Há certas ocasiões quando nem sabemos o que precisamos. E também é possível que peçamos
coisas que não são boas para nós. O Espírito Santo, esse seu Amigo de facto, está junto de si para
ajudá-lo colocando na sua mente o que deve pedir para si mesmo e para os outros.
Deus deliberou que operaria através das orações do Seu povo. Quando há alguma necessidade, Ele
diz aos Seus filhos que orem. Aí então Ele toma as medidas necessárias para atender às orações. É
assim que Deus salva almas, manda avivamentos, cura os doentes, resolve problemas e supre
necessidades. Deus deu-lhe a responsabilidade de orar pela sua família, pelos seus amigos, pela sua
igreja, pelo seu país e pelo mundo. A sua oração tem efeito no trabalho de Deus em todo o mundo.
O Espírito Santo pode levá-lo a orar por alguém sem lhe revelar a razão. Talvez aquela pessoa
esteja muito doente, ou a correr perigo, a enfrentar uma tentação difícil ou mesmo a necessitar com
urgência do poder sobrenatural para fazer o trabalho de Deus. A sua oração ajudará essa pessoa.
Um crente da cidade de Portland, nos Estados Unidos, contou o seguinte ao pastor Joseph Bogue:
“Tive uma experiência maravilhosa hoje. Deus falou ao meu coração e mandou-me orar por uma
pessoa de nome Alva Walker, que está em África. Orei até sentir a certeza de que Deus havia
respondido. No outro continente, um missionário chamado Alva Walker estava quase a morrer, com
malária. Enquanto o seu irmão desconhecido orava, o missionário adormeceu, e quando acordou já
estava a restabelecer-se da doença. A sua vida tinha sido poupada porque alguém obedecera à ordem
do Espírito.
“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 6:18).
Para Fazer
9

Decore Filipenses 4:6.

10

Transcreva e reflicta sobre Efésios 6:18.

O ESPÍRITO SANTO ORARÁ ATRAVÉS DE SI
O Espírito Santo orará através de si, na sua língua, com maior intensidade do que normalmente
ora. Talvez seja por uma necessidade de que você já tenha sentido ou que o Espírito torna clara à
medida que Ele dirige a sua mente e sentimentos. A oração vem do profundo da sua alma,
acompanhada de um forte sentimento de urgência. O Espírito intercede junto a Deus pelas suas
necessidades e também pelas de outros.
É possível que ao orar sinta um grande peso; é como se você próprio necessitasse muito daquela
bênção. O Espírito pode orar através de si e levá-lo a chorar por causa de um problema que pode
sentir mas que não consegue compreender.
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“Cristo, enquanto ainda estava na Terra, numa agonia de alma, apresentou orações e súplicas a Deus,
que o poderia ter livrado daquela morte. E Deus ouviu-o, atendendo à sua submissão” (Hebreus 5:7*).
“...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).
Em certas ocasiões, o Espírito Santo talvez queira orar através de si usando uma linguagem que
Ele e o Pai conhecem, mas que você não entende. Paulo dá a esse fenómeno o nome de glossolália, ou
oração em Línguas estranhas. Em certos lugares a palavra pode ser traduzida como “falar através de
sons estranhos”; e isso porque, qualquer língua que não conseguimos compreender soa aos nossos
ouvidos como um punhado de sons estranhos.
O Espírito Santo ora através de si, intercedendo por aspectos de algum problema que não precisa
conhecer. Ele repreende com autoridade os poderes satânicos que atrapalhariam as suas orações. Ele
declara a vitória, e louva a Deus pela resposta. E, usando a linguagem celeste, Ele expressa o amor
que você não consegue colocar em palavras, a necessidade que pesa na sua alma ou o louvor que lhe
enche o coração.
Paulo deixou claro para a igreja de Corinto que era importante que deixassem o Espírito Santo orar
através deles numa língua estranha, mas isso não os isentava da responsabilidade de orar com o seu
entendimento também. Ambos os tipos de oração são necessários.
“... o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus; porque ninguém o entende, e em
espírito fala de mistérios. 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 14:2, 14-15).
Deus oferece-lhe a possibilidade de uma aventura maravilhosa no Seu trabalho. Deixe que o
Espírito Santo o guie, e ensine a orar, e ore através de si. Verá grandes respostas de oração se aceitar
esse ministério.
Para Fazer
11

Reflicta sobre Romanos 8:26-27. O Espírito Santo ora de acordo com a vontade de quem?

12

Deseja um ministério de oração? Comece agora. Peça ao Espírito Santo que o torne sensível à
Sua orientação. Ore em todas as oportunidades que tiver, em casa e na igreja. Se possível,
reúna-se com amigos que já aprenderam a deixar o Espírito Santo orar através deles. Ore com
eles por períodos de uma hora ou mais.
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