
 16

LIÇÃO 4 
Quando Orar, Use a Palavra de Deus 

 
Nesta Lição Estudará... 
Use a Bíblia como Guia 
Fortaleça a Fé com a Bíblia 
Use Versículos Bíblicos Quando orar 
Viva com Fé na Promessa de Deus 
 
Esta lição Ajudará a... 
Fortalecer a fé baseando as orações nas promessas de Deus e usando as promessas quando orar. 
Viver com Fé nas promessas de Deus e ver coisas maravilhosas acontecerem. 
 
USE A BÍBLIA COMO GUIA 
     Jesus fornece-nos uma poderosa fórmula secreta, para que possamos realizar coisas que de outra 
forma seriam impossíveis. 
 
“Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e 
vos será feito” (João 15:7). 
 
     Esta maravilhosa promessa ensina-nos que a resposta à oração depende do lugar que a Palavra de 
Deus ocupa na nossa vida. Temos de pensar no que a Bíblia diz e deixá-la guiar-nos não só na vida 
diária mas na oração também. Seguimos o ensino bíblico sobre a oração e deixamos Deus falar-nos 
através da Sua Palavra quando oramos. A presença de Deus torna-se mais real em nós quando oramos, 
lemos a Sua Palavra e a pomos em prática. Deus aplica a sua mensagem às nossas condições e mostra-
nos como orar sobre os problemas em casa, na comunidade e no mundo. 
     A Bíblia revela-nos a vontade de Deus para a nossa vida e mostra-nos como devemos orar para que 
a Sua vontade se cumpra devemos orar pelo que honra Deus e pelo que é melhor para o próximo e não 
apenas pelos nossos assuntos pessoais. 
 
“... nada tendes, porque nada pedis; Pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em 
vossos deleites” (Tiago 4:2-3). 
 
“Vigiai e orai, para que não entreis em tentação: na verdade, e espírito está pronto, mas a carne é fraca.” 
(Mateus 26:41). 
 
     Muitas das orações registadas na Bíblia são um bom exemplo. Podemos orar como David ao gritar 
por perdão ou como Jesus, na Sua oração angustiante antes de ir à cruz. 
 
“Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; apaga as minhas transgressões, 
segundo a multidão das tuas misericórdias... Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim 
um espírito recto” (Salmo 51:1, 10). 
 
“... Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálix; todavia, não seja como eu quero, mas como tu 
queres” (Mateus 26:39). 
 
    Se queremos que a oração seja eficaz, enchamos a mente com a palavra de Deus. Leiamo-la, 
pensemos nela, decoremo-la , falemos dela. Ela mostrar-nos-á os desejos e guiará as nossas orações. 
Ao permanecer em nós, podemos pedir e receber e resposta à oração. 
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Para Fazer 
 
1 Transcreva e reflicta sobre João 15:7. Que queria Jesus dizer com: “Se as minhas palavras 
 permanecerem em vós”? 
 
             
 
             
 
             
 
             
 
2 De que modo a Bíblia o guia em oração? 
 
             
 
FORTALEÇA A FÉ COM A BÍBLIA 
     Já alguma vez disse: “Quem me dera ter mais fé” ou “Não tenho fé nenhuma”? Você tem fé, 
porque fé é uma firme confiança numa pessoa, afirmação ou coisa. 
     Precisamos de fé para viver e para quase tudo o que fazemos. A vida baseia-se na fé. Cremos que a 
comida que ingerimos nos vai alimentar. Cremos no sistema postal e servimo-nos dele para enviar 
cartas. A fé na palavra de um amigo leva-nos a ir ter com ele a determinado local, à hora combinada. 
E a fé em Deus e no que Ele prometeu leva-nos a orar com a certeza de que Ele vai responder. 
 
“Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vêem”      
(Hebreus 11:1). 
 
     É o próprio Deus quem nos dá fé – a confiança de que Ele cumpre o que prometeu. Ele opera 
através da Sua Palavra para nos fortalecer a fé e cooperamos assim com Ele. A nossa fé cresce na 
medida em que lemos das obras maravilhosas de Deus. Fortalecemo-la ao falarmos disto aos outros. 
Pensamos no amor de Deus por nós e que Ele fará por nós o mesmo que fez pelos outros na Bíblia. 
Lemos as Suas promessas e cremos nelas. Oramos crendo que a resposta virá – e ela vem. 
 
“Olhando para Jesus, autor e consumador da fé...” (Hebreus 12:2). 
 
“... conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um” (Romanos 12:3). 
 
“De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus” (Romanos 10:17). 
 
     Em Romanos 10:17, vemos que a fé não vem apenas por lermos e pensarmos na Palavra de Deus. 
Ouvi-la pregada fortalece-nos a fé. Por isso, assistimos aos cultos e escutamos as emissões 
radiofónicas do Evangelho sempre que possível. Os sermões, os hinos e testemunhos sobre Jesus o 
Filho de Deus fortalecem-nos a fé n'Ele. 
     Não compreendemos tudo mas sabemos que Deus opera através da fé. Se não cremos, isso impede 
a Sua obra. Se cremos, é-Lhe mais fácil responder à nossa oração e operar maravilhas. 
 
“E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles” (Mateus 13:58). 
 
“... tudo é possível ao que crê” (Marcos 9:23). 
 
“E eis que uma mulher que, havia já doze anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás 
dele, tocou a orla do seu vestido; Porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei 
sã. E Jesus, voltando-se, e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a 
mulher ficou sã” (Mateus 9:20-22). 
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“E, quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele; e Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa 
fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo 
a vossa fé. E os olhos se lhes abriram...” (Mateus 9:28-30). 
 

Para Fazer 
 
3 Dê um exemplo mostrando que todos têm alguma fé.       
 
             
 
4 Segundo Hebreus 12:2 e Romanos 12:3, de onde provém a nossa fé para crer em Deus e 
 confiar nas suas promessas? 
             
 
             
 
5 Segundo Romanos 10:17, como vem a fé? Ainda segundo aquele, que deve fazer, sempre que 
 possível? 
             
 
             
 
USE VERSÍCULOS BÍBLICOS QUANDO ORAR 
     As promessas de Deus aos Seus Filhos são como cheques ou ordem de pagamento no Banco do 
Céu. Temo-los na Bíblia (o nosso livro de cheques) e só temos de os ir descontar. Como a conta de 
Deus nunca se esgota, podemos apresentar-Lhe esses versículos quando oramos, sabendo que Ele 
honrará a assinatura de Seu Filho. 
 
     

 
     A Palavra de Deus está cheia de promessas que satisfazem tanto a necessidade física como 
a espiritual. Como Jesus transformou pessoas, alimentou-as e curou-as , sabemos também que 
se preocupa connosco. Promete conforto na dor, comunhão na solidão, perdão do pecado, 
libertação de vícios, tudo quanto necessitamos. 
 
“O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo 
Jesus” (Filipenses 4:19). 
 
     O Rei David, origem da linha real de que descendeu o Senhor Jesus na Sua natureza humana, dá-
nos um bom exemplo de como tornar as promessas de Deus numa parte das nossas orações.  
 

BANCO DO CÉU 
 

Pago à ordem de: Qualquer crente      
 

a quantia de: tudo o que necessita       
 
       Jesus Cristo  

Filipenses 4:19 
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“Agora, pois, ó Senhor Jeová, esta palavra que falaste acerca do teu servo e acerca da sua casa, 
confirma-a para sempre, e faze como tens falado... Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, 
revelaste aos ouvidos do teu servo, dizendo: Edificar-te-ei casa. Portanto, o teu servo achou no seu 
coração o fazer-te esta oração. Agora, pois, Senhor Jeová, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são 
verdade, e tens falado a teu servo este bem. Sê, pois, agora, servido de abençoar a casa do teu servo, 
para permanecer, para sempre, diante de ti, pois tu, ó Senhor Jeová, o disseste; e com a tua bênção 
será, para sempre, bendita a casa do teu servo” (2 Samuel 7:25, 27-29). 
 
     Pode fazer uma oração semelhante por qualquer membro da sua família que não crê em Jesus ou 
que O não aceitou como Salvador pessoal: 
 
    Pai, agradeço-Te porque amas o meu familiar, (escreva o nome e parentesco) _____________ 
 
que ainda não Te conhece. Em Actos 16:31 foi dito ao carcereiro: “Crê no Senhor Jesus e serás salvo  
 
tu e a tua casa.”. Creio no Senhor Jesus e peço-Te que salves a minha família. Por favor, ajuda  
 
     a  crer  em  Jesus. Usa-me  para  o  (a)  ajudar. Diz-me  o que  devo 
 
fazer  para o conseguir. Obrigado por responderes a esta oração. Sei que farás por mim o mesmo que  
 
fizeste pelo carcereiro e desde já Te agradeço. Em nome de Jesus. Ámen. 
 

Para Fazer 
 
6 Passe um cheque do “Banco do Céu” tal como o exemplo aqui apresentado. Escreva o seu 
 nome a seguir a Pago à ordem de. À frente de a quantia de escreva uma necessidade concreta 
 para a qual deseja a intervenção de Deus. Fale-Lhe disso, citando Filipenses 4:19. 
 
7 Se algum membro da sua família ainda não crê em Jesus escreva o nome dessa pessoa no 
 espaço em branco, na oração baseada em Actos 16:31 (crê no Senhor Jesus, etc.) 
 
8 Decore Filipenses 4:19 e cite-o quando orar. Este versículo não lhe fortalece a fé? 
 
VIVA COM FÉ NA PROMESSA DE DEUS 
Prepare-se para a Resposta 
     O director de um Instituto Bíblico e a esposa oraram a Deus pedindo-Lhe que lhes desse algumas 
vacas que fornecessem leite para ao alunos. Havia pasto em abundância mas algumas vedações 
precisavam de reparação. Um dia, o Senhor falou-lhes: “Onde vão colocar as vacas? Se esperam que 
eu responda, preparem-se. Arranjem as vedações.”. E assim repararam-nas. Dias depois, o Senhor 
deu-lhes as vacas. 
     Um doente há muito tempo de cama decidiu pedir ao pastor que fosse lá a casa orar pela suas cura. 
Depois, disse à esposa: “Arranja as minhas roupas. Vou-me levantar logo que ele orar por mim.”. E 
assim aconteceu. 
     Será que tem algumas “vedações por reparar” para ficar pronto a receber o resultado da sua 
oração? Então, mexa-se e faça a sua parte, esperando que Deus faça a d’Ele, crendo que a resposta 
vem a caminho. 
 
Creia e Agradeça a Deus 
     Suponha-se desempregado, pobre, faminto e endividado. Então, um seu tio rico diz-lhe que vai 
pagar as suas dívidas e arranjar-lhe um bom emprego. Assim, dá-lhe um cheque para comprar comida 
e roupa. Que lhe diria? “Tudo isso é muito bonito mas primeiro vou ver se o cheque tem provisão ou 
não. Se o descontarem, então eu agradeço-lhe. E quando receber o meu primeiro ordenado do novo 
emprego então fico-lhe mesmo agradecido”. Claro que não diria nada disto ao tio! Ficaria muito 
satisfeito crendo que realmente já tinha o que ele lhe prometera. Quão grato ficaria! Não devemos 



 20

fazer o mesmo com Deus? Ele fica feliz quando cremos e, com sinceridade, Lhe agradecemos as Suas 
ofertas antes mesmo de as gozarmos. Então, louvemo-Lo pela Sua resposta. 
 
“Por isso, vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis” (Marcos 11:24). 
 
“Peça-a porém, com fé, não duvidando...” (Tiago 1:6). 
 
Continue a Crer 
     A história de Abraão (antepassado de Judeus e Árabes), ensina-nos a constância da fé. Deus disse a 
Abraão que ele seria pai de muitas nações. Mas 25 anos depois, ainda Abraão não tinha filhos. 
 
“E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 
cem anos, nem tão-pouco para o amortecimento do ventre de Sara, E não duvidou da promessa de 
Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus; E estando certíssimo de que o 
que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer” (Romanos 4:19-21). 
 
     O exemplo de Abraão ensina-nos a abandonar o modo natural de ver as coisas e a encará-las pela 
fé. Deixemos de olhar para o problema e concentremo-nos na promessa. Não veja limitações pessoais 
ou o monte de dificuldades que bloqueiam o caminho – olhe para Jesus. Mesmo quando tudo parece 
andar mal, continue a confiar e a louvar Deus. O monte de problemas não o impede de prosseguir com 
Jesus. Ele ou o removerá ou lhe mostrará um novo caminho ou fá-lo-á passar por cima. As montanhas 
não são problema para Ele. 
 
“Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes... se 
a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito; E, tudo o que pedirdes em 
oração, crendo, o recebereis” (Mateus 21:21-22). 
 
Aceite e Actue 
    Quando cremos que recebemos, agimos baseados nisso. Os que oram pela libertação dos vícios 
devem dar um passo de fé abandonando os vícios de que querem ser libertos. Os que oram para que 
Deus os use devem avançar pela fé e fazer o que Ele lhes ordena, confiando que o Seu poder os 
ajudará. Quando começamos a agir sobre a promessa de Deus, ela cumprir-se-á. É esse o padrão 
bíblico. 
 
“Assim, também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma... eu te mostrarei a minha fé pelas 
minha obras” (Tiago 2:17-18). 
 

Para Fazer 
 
9 Os títulos desta secção da lição indicam quatro formas de se actuar na promessa de Deus 
 quando oramos. Quais são? 
 
             
 
             
 
10 Qual dessas quatro formas pretende utilizar regularmente?      
 
             
 
11 Escreva o seu assunto de oração, a promessa que está a pedir e as quatro coisas que vai fazer, 
 isto é, os passos que vai dar para agir baseado na promessa. Depois de o fazer, escreva os 
 resultados. 
 
             


