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PRIMEIRO, VAMOS CONVERSAR 
 
 
O Seu guia de Estudo 
 
     Antes de iniciarmos este estudo, vamos proceder a algumas explicações. O curso em si 
próprio é o instrutor. Fornece uma informação e logo em seguida faz uma pergunta a respeito 
do que foi lido. Leva o aluno a estudar a lição, passo a passo. 
     O curso contém os exercícios a serem feitos (Para Fazer). Procure a resposta (ou 
respostas) ou a conclusão da frase da forma mais correcta e circule a letra da sua escolha ou 
faça conforme o tipo de pergunta e as instruções dadas. Há algumas questões em que o aluno 
é solicitado a fazer outro tipo de exercício além de responder às perguntas. Faça-os também 
pois ajudam a fixar bem a lição estudada. Quando há uma referência bíblica não citada no 
texto, deve encontrá-la e ler também. No fim de cada lição, deve rever os objectivos para ver se é 
capaz de cumprir o que ali lhe é sugerido. 
     Já que o curso é o próprio instrutor, também informa se as respostas dadas estão certas ou 
erradas. Confira as suas respostas com as da secção Verifique as Suas Respostas (página 35). 
Não veja as respostas enquanto não responder às perguntas. Depois de terminar confira as 
suas respostas com as da lição. Se está a estudar no material de outra pessoa ou se pretende 
passá-lo para outra pessoa, escreva as respostas em folhas separadas. 
     As perguntas aparecem no meio das lições e não apenas no final. O facto das perguntas 
aparecerem na própria lição e de responder imediato: 
 Evita que a mente divague. 
 Faz uma avaliação da sua compreensão sobre o que acabou de ler. 
 Fixa na memória os pontos principais de cada lição. 
     Este curso é sobre si e a sua vida espiritual. Pode vir a ser uma grande bênção para a sua 
vida, pois já o tem sido para milhares de outras pessoas que o estudaram. Mas só tirará 
proveito espiritual do que ler aqui se o aplicar. Portanto, tudo o que aprender deve ser posto 
em prática imediatamente. 
 
 
O Exame 
 
Poderá encontrar na última parte do curso os Exames (páginas 37, 39). 
Quando acabar de estudar as Lições 1-3, responda às perguntas do Exame das Lições 1-3. 
Quando acabar de estudar as Lições 4-7, responda às perguntas do Exame das Lições 4-7. 
     Siga as instruções dadas no seu Exame. Elas indicam qual o modo correcto de responder a 
cada questão. Devolva ambos os Exames ao seu monitor do ICI, logo que os haja 
completado. 
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LIÇÃO 1 
Quando Orar, Pense Em Deus 

 
Nesta Lição Estudará... 
Deus Ensina-nos a orar 
Deus é Bom 
Deus Ama-nos 
Deus é o Nosso Pai 
Deus Tem Todo o Poder 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Pensar em Deus quando orar. 
Orar com a certeza de que Deus o ama e quer o melhor para si. 
 
DEUS ENSINA-NOS A ORAR 
     Nunca lhe pareceu haver pessoas que, quando oram, são imediatamente atendidas, ao passo que 
muitas das suas orações ficam sem resposta? Ou que para alguns é tão fácil falar com Deus, enquanto 
que para si é tão difícil saber o que dizer? Ou que por vezes sente a presença de Deus e outras vezes é 
como se falasse para uma parede? Provavelmente, não haverá nenhum cristão que não tenha feito 
essas perguntas a si próprio. 
     Os próprios discípulos de Jesus tiveram problemas com a oração. sabiam da sua importância na 
vida de Jesus e das respostas admiráveis às Suas preces. Por isso, pediram-Lhe: “... Senhor, ensina-nos 
a orar...” (Lucas 11:1). 
     Ao estudarmos este curso, que seja essa a nossa oração. Deus quer responder a esta vossa oração. 
De facto, é Ele quem nos dá o desejo de orar. 
     Quando nos criou, Deus colocou em nós algo que nos leva a procurá-Lo. Compreendemos que 
necessitamos de um poder superior ao nosso que nos resolva os problemas, nos proteja e nos supra as 
necessidades. Procuramos ajuda no campo sobrenatural. Sentimos a necessidade de adorar, honrar e 
servir algum ser sobrenatural. 
     Quão importante é dirigir esta adoração para a pessoa certa – Aquele que nos criou, Deus! Só 
então, alcançamos a profunda satisfação que Ele quer que gozemos. Deus criou-nos com capacidade 
de dialogar com Ele para Ele nos falar e ajudar. A vida só é completa com esta comunhão com Ele. 
     Deus convida-nos a ir até Ele em oração e apresentar-Lhe as nossas necessidades. Pensemos nisto 
– Aquele que criou o mundo e tudo o que há, o Senhor e Soberano do Universo quer falar connosco. 
Ele criou-nos, compreende-nos, ama-nos e quer ajudar-nos. Mais do que uma vez no livro que nos deu  
– a Bíblia Sagrada – convida-nos a levar-Lhe os problemas e a falar com Ele. A oração é isso – falar 
com Deus. Ele diz: “Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não 
sabes” (Jeremias 33:3). 
     Pode ter a certeza de que Deus o vai ensinar enquanto estuda e põe em prática o que a Bíblia 
ensina sobre a oração. O Título de cada lição deste curso apresenta-lhe um princípio bíblico, uma 
regra simples que o ajudará quando orar. Cada lição está recheada de sugestões práticas quanto à sua 
aplicação. O princípio desta lição – pensar em Deus quando orar – é Jesus quem o ensina. Se 
seguirmos o modelo que nos deu, começaremos as nossas orações reconhecendo quem é Deus, 
honrando-O e orando para que se cumpra a Sua vontade. “Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que 
estás nos céus, santificado seja o teu nome; venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na Terra 
como no céu” (Mateus 6:9-10). 

Para Fazer 
 
1 Reflicta sobre Lucas 11:1 e Jeremias 33:3. Como planeia aplicar estes versículos durante o 

estudo do curso? 
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2 Leia agora o índice. Assinale com √ aquilo que já pratica quando ora. Escreva um sinal (X) 
ao lado do que precisa melhorar. 

 
3 Qual o princípio bíblico que encontra no título desta lição? Quem o ensinou?    
 
             
 
4 Geralmente, quando ora, em quem pensa? 

a) Em Deus – quem Ele é, o que fez por si, o que Ele quer que faça. 
b) Em si próprio – nos seus problemas, no que deseja que Deus faça por si. 

 
     Sugiro-lhe que fale agora com Deus sobre o que Ele lhe quer ensinar neste curso. 
 
DEUS É BOM 
     Quando falamos com alguém, não pensamos só em nós e nas nossas necessidades. Pensamos 
primeiro no outro – quem ele é, o que faz, o que ele é para nós. A primeira lição sobre a oração eficaz 
consiste em aplicar este mesmo princípio quando falamos com Deus. De facto, essa é uma parte 
básica da oração. Adorar significa reconhecer a excelência do valor de Deus. 
     Primeiro, reconhecemos que Deus é bom Ele quer livrar-nos do que provoca sofrimento. 
     Quer abençoar-nos, tornar-nos felizes e saudáveis e ajudar-nos a viver uma vida boa e útil. Pensar 
na bondade de Deus é juntarmo-nos ao salmista: 
 
"Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. 
Servi ao Senhor com alegria; e apresentai-vos a ele com canto. 
Sabei que o Senhor é Deus: foi ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. 
Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos: louvai-o e bendizei o seu nome. 
Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia; e a sua verdade estende-se de geração em 
geração.” (Salmo 100). 
 

Para Fazer 
 
5 Reflicta sobre o Salmo 100. Nele estão as respostas às seguintes perguntas: 
 a) Quem deve cantar ao Senhor? (v.1) 
 b) Como nos devemos apresentar? (v.2) 
 c) Do que nos devemos lembrar? (v.3) 
 d) Qual deve ser a nossa actividade ao adorar Deus? (4) 
 e) Que nos ensina o versículo 5 sobre Deus? 
 
     Se conhece algum hino de louvor, cante-o a Deus. 
 
DEUS AMA-NOS 
     Deus ama-o a si e a mim. A Sua natureza é o amor. O Pai enviou o Seu Filho Jesus Cristo ao 
mundo para: 1) nos falar do Seu amor; 2) demonstrar esse amor na Sua vida e morte por nós; 3) 
possibilitar-nos estar com Ele e gozar o Seu amor para sempre. Jesus disse: 
 
“Porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu Filho unigénito, para que todo aquele que 
nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” (João 3:16). 
 
     Porque Deus é amor, estabeleceu certos padrões no mundo que criou. A Bíblia, mostra-nos o bem 
e o mal e ajuda-nos a conhecer o bem. Sendo Ele dono do Universo, julga-nos pelo que fazemos, 
recompensando quem pratica o bem e punindo os que fazem o mal. Infelizmente, todos praticámos o 
mal e fomos condenados à separação eterna de Deus. Essa sentença seria executada a não ser que 
houvesse um meio de salvação. 
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     E havia um meio! Deus amou-nos tanto que enviou o Seu Filho Jesus Cristo para nos substituir. 
Jesus amou-nos também e morreu pelos nossos pecados. Ressuscitou e voltou ao Céu. Um dia virá de 
novo para fazer reinar o bem neste mundo. 
 
“... eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância” (João 10:10). 
 
     Ao orarmos, pensando que Deus nos ama, queremos agradecer-Lhe. Lamentamos o mal que 
fizemos e pedimos-Lhe perdão e ajuda para fazer o que é justo. 
 
“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de 
toda a injustiça” (1 João 1:9). 

Para Fazer 
 
6 Reflicta sobre João 3:16. Que prova temos do amor de Deus?      
 
             
 
7 Como somos perdoados dos nossos pecados?        
 
             
 
DEUS É O NOSSO PAI 
     Quando aceitamos Jesus como Salvador, Deus torna-Se o nosso Pai e faz mais do que apenas nos 
adoptar. Envia o Seu Espírito Santo para viver em nós dando-nos uma nova natureza e fazendo-nos 
Seus filhos. Jesus ensina-nos a chamar Pai a Deus quando oramos, tal como Ele fazia. Pense no que 
significa podermos chamar Pai ao Criador do Universo! Podemos ir a Ele em qualquer momento e 
pedir ao nosso Pai Celeste tudo o que necessitamos. Jesus diz que o Pai nos ama e quer suprir as 
nossas necessidades. 
 
“Pois o mesmo Pai vos ama” (João 16:27). 
 
“... Não andeis cuidadosos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de 
beber... Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem segam, nem ajuntam em celeiros; e vosso Pai 
celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas?” (Mateus 6: 25-26). 
 
“E se vocês, que são pecadores, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, porventura não dará muito 
mais o vosso Pai do céu coisas boas a quem lhas pedir?” (Mateus 7:11*). 
 
     A nossa parte é apenas Pedir a Deus o que precisamos. Esta é uma parte importante da oração. 
Pedimos e Ele prometeu responder. Não tenhamos medo de Lhe pedir o que nos pode parecer muito 
difícil. Deus tem todo o poder! Por isso, devemos pedir sabendo que Deus é o nosso Pai! 

 
PEDI E DAR-SE-VOS-Á 

Lucas 11:9 
 

AS NECESSIDADES HUMANAS A SUFICIÊNCIA DIVINA 
A Nossa Necessidade A Suficiência de Deus 
As Nossas Falhas O Perdão de Deus 
A Nossa Solidão O Amor de Deus 
A Nossas Ignorância O Conhecimento de Deus 
Os Nosso Problemas A Sabedoria de Deus 
A Nossa Doença A Cura de Deus 
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Para Fazer 
 
8 Já aceitou Jesus como Salvador? Se sim, agradeça a Deus por ser o seu Pai. se não, faça esta 

oração: Deus, gostaria de te ter como Pai. Obrigado por enviares o Teu Filho para me 
salvar. Perdoa-me o mal que tenho feito e ajuda-me a fazer o bem. 

 
9 Reflicta sobre João 16:27; Mateus 6:25-26; Mateus 7:11; Lucas 11:9. Na lista anterior 

assinale com um X a sua necessidade e ore por ela. Agradeça a Deus por responder à sua 
oração. 

 
10 Escreva alguma necessidade especial que queira que o seu Pai celestial satisfaça. Ore por ela. 
 À medida que Deus responde, escreva a data da Sua resposta. 
 
             
 
DEUS TEM TODO O PODER 
     Deus é Omnipotente por ser infinito, isto é, não tem limites. Não é limitado pelo espaço – está em 
todo o lado. Não é limitado pelo tempo – sempre foi e será; por outras palavras, é eterno. Deus vê o 
futuro tão claramente como o presente, porque é infinito em conhecimento. Nada Lhe está escondido 
– nem mesmo os nossos pensamentos. 
     Deus compreende-nos muito melhor do que nós próprios e sabe o que é melhor para nós. Ao 
orarmos, pedindo que nos guie, podemos confiar na Sua infinita sabedoria, bondade e amor. Tudo 
quanto faz está bem. Podemos entregar-Lhe com alegria a nossa vida, sabendo que cuidará de nós. 
 

 
     Deus é infinito em poder – criou o Universo e dirige-o pela Sua vontade. As Leis da Natureza são 
apenas os padrões que Deus estabeleceu para este mundo; elas não O limitam. Sempre que sirvam os 
Seus propósitos, Deus pode acelerar ou retardar a sua acção. Pode até suspendê-las temporariamente, 
através de uma lei superior. O resultado é um milagre. Lemos de milagres que Jesus realizou: curou os 
doentes, ressuscitou os mortos, deu vista aos cegos e audição aos surdos apenas com uma palavra ou 
um toque. Os nossos problemas não são demasiado grandes para Deus! “... mas a Deus tudo é 
possível” (Mateus 19:26). 

Para Fazer 
 
11 Repita estas grandes verdades: 

Deus é bom e quer responder às minhas orações. 
Deus é omnipotente; pode ajudar-me agora. 
Deus está em todo o lado; está comigo agora. 
Deus é omnisciente; Ele fará o melhor. 
Deus é meu Pai; quer satisfazer a minha necessidade. 
Deus ama-me e eu amo-O 

 
Que pensa de Deus, ao repetir estas frases?       
 

     Sugiro-lhe que todos os dias, numa ocasião e local de sossego e meditação, repita estas verdades 
antes de orar. Faça isso até adquirir o hábito de pensar em Deus sempre que ora. 
 

   SABEDORIA 
DEUS É  CONHECIMENTO 
  EM BONDADE 
INFINITO  PODER 

AMOR
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LIÇÃO 2 
Quando Orar, Aproxime-se Correctamente de Deus 

 
Nesta Lição Estudará... 
Qual a Forma Correcta? 
Com Que Atitude? 
Onde? 
Em Que Posição? 
Qual o Modelo? 
 
Esta lição ajudará a... 
Aproximar-se de Deus de modo correcto e com a atitude certa. 
Seguir o padrão bíblico sobre como, quando e onde orar. 
 
QUAL A FORMA CORRECTA? 
     Alguém poderá perguntar: “Interessa mesmo como oramos?” “As religiões não conduzem todas a 
Deus?” Jesus disse: 
 
“... Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim” (João 14:6). 
 
     Vamos a Deus por meio de Jesus, na base do que Ele fez por nós. Oramos em nome de Jesus, 
apresentando as suas promessas como se fosse um cheque no Banco do Céu. A Sua conta nunca fica a 
descoberto. O próprio Jesus lá esta para honrar as promessas e dizer que estamos autorizados a 
movimentá-la. Jesus diz o seguinte aos que crêem n’Ele: 
 
“E, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho” (João 14:13). 
 
“Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus” (Hebreus 10:19). 
 
“Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos 
firmemente a nossa confissão; Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se 
das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, 
pois, com confiança, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim 
de sermos ajudados em tempo oportuno” (Hebreus 4:14-16). 
 

Para Fazer 
      
1 Quais destas alíneas correspondem ao significado da expressão em nome de Jesus usada na 
 sua oração? 

a) Peço não por eu ser bom mas pelo que Jesus fez por mim, tornando-me filho de Deus. 
b) Venho pedir e receber o que Jesus me prometeu. 
c) Pertenço a Jesus e peço-Lhe que me ajude. 
d) É algo que agradaria a Jesus e faria avançar a Sua causa e por isso peço em Seu nome. 
e) Jesus, como meu Sumo Sacerdote, intercede junto do Pai por este pedido. 
f) Não penso no significado e uso a expressão por hábito. 
g) As palavras são como uma fórmula mágica que fazem com que as orações sejam ouvidas. 
h) Oro assim, porque Jesus mandou que fosse assim. Não sei o que significam as palavras. 

 
2 Que versículo usaria para mostrar que o único caminho para Deus é Jesus?    
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3 Segundo Hebreus 4:14-16, que está Jesus a fazer por nós no Céu?     
 
             
 
COM QUE ATITUDE? 
Respeito, Gozo, Gratidão, Confiança. 
     Pensar em quem Deus é, na Sua bondade e poder, facilita a nossa aproximação a Ele com a atitude 
correcta. Vamos respeitosos e submissos ao nosso Senhor e Criador, prontos para fazer o que Ele 
manda. Vamos ao nosso Pai com alegria, gratidão e confiança. Sabemos que Deus ouve e responde às 
nossas orações porque nos ama e prometeu responder à nossa necessidade. Jesus disse-nos: 
 
“... Pedi, e dar-se-vos-á: buscai, e achareis: batei, e abrir-se-vos-á” (Lucas 11:9). 
 
     Quando oramos e ouvimos Deus falar-nos ou vimos a Sua resposta, aprendemos que Ele ouve e 
responde à oração. Isto fortalece a nossa fé. Por vezes, temos de esperar com paciência, mas devemos 
confiar e agradecer a Deus pela resposta que virá. 
     Lembremo-nos também, de que Deus não tem favoritos. Ele a todos ama e recebe. O apóstolo 
Pedro aprendeu isto com a experiência: 

 
“... Reconheço, na verdade, que Deus não faz distinção de pessoas; Mas que lhe é agradável aquele que, 
em qualquer nação, o teme e obra o que é justo” (Actos 10:34-35). 
 
Humildade e arrependimento. 
     Certa vez Jesus falou a 2 homens, para ilustrar as atitudes correcta e errada na oração. 
 
“Dois homens subiram ao Templo, a orar; um, fariseu, e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, 
orava consigo, desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, 
roubadores, injustos e adúlteros; nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes na semana, e dou 
os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria 
levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador! Digo-
vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele...” (Lucas 18:10-14). 
 
     O orgulho e uma atitude crítica para com o próximo são pecados. O pecado separa-nos da presença 
e da bênção de Deus. O fariseu fechou a porta da comunicação com Deus. Mas o arrependimento 
(lamentar o erro praticado e decidir deixá-lo) abre-nos a porta para receber o perdão e a bênção de 
Deus. A humildade opõe-se ao orgulho. O publicano sabia e reconhecia-se pecador. Sabia que não 
merecia a bênção de Deus (nenhum de nós merece!) mas veio pedir misericórdia. E Deus perdoou-o. 
 
Perdoar e Amar o Próximo. 
     Ódio, ressentimento e má vontade em perdoar os que fazem mal em oração fecha-nos a porta para 
Deus. Jesus disse: 
 
"Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós; 
Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas 
ofensas” (Mateus 6:14-15). 
 
     Se fizermos mal a alguém, Jesus ensina-nos que devemos ir pedir-lhe perdão. Devemos preocupar-
nos em tratar os outros com amor e bondade, em casa, no trabalho, onde quer que estivermos. 
Atitudes desagradáveis impedem a oração. 
 
“Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra 
ti, Deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e, depois, vem e 
apresenta a tua oferta” (Mateus 5:23-24). 
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     Estela, uma jovem professora peruana, estava a orar a Deus, pedindo-Lhe que a enchesse com o 
Espírito Santo. Ao orar, Deus recordou-lhe o ressentimento que ela tinha contra alguém. “Senhor” 
disse ela: “Eu perdoo-lhe. Perdoa-me por ter ficado ressentida. Amanhã vou escrever-lhe e pedir-lhe 
perdão.” Imediatamente um grande gozo e paz a encheram e Estela louvou Deus por ter respondido à 
oração e a ter enchido do Seu Espírito. 
 
Sinceridade e Seriedade 
     Ao orar, seja sincero. Muitas vezes oramos sem pensar no que estamos a dizer, Jesus falou muito 
acerca disto. 
 

Para Fazer 
 
4 Assinale com um X as atitudes que desejava cultivar na oração. Fale com o Senhor sobre elas. 
 
 ____Alegria  ____Sinceridade  ____Orgulho 
 
 ____Atenção  ____Seriedade               ____Louvor 
 
 ____Gratidão  ____Arrependimento  ____Amor 
 
 ____Perdão  ____Confiança              ____Humildade 
 
 ____Adoração  ____Obediência  ____Respeito 
 
ONDE? 
     Primeiro, lembre-se de que Deus é omnipresente; onde quer que estivermos, Deus ouve-nos e 
responde. Contudo, lemos na Bíblia que há lugares especiais de oração. As nossas igrejas, tal como o 
templo em Jerusalém, são espaços dedicados a Deus são como a Sua casa, onde O podemos encontrar. 
São locais especiais de adoração. 
 
“... A minha casa será chamada, por todas as nações, casa de oração” (Marcos 11:17). 
 
     Jesus ensinou que o lugar não é tão importante como a atitude mas também disse que devíamos 
orar em privado em casa. Seguimos este princípio quando oramos silenciosamente a sós com Deus. 
Aí, podemos pensar e escutar em sossego a voz de Deus quando oramos. 
 
“Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto; 
e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará” (Mateus 6:6). 
 
     Deus mostra-nos na Sua Palavra que devemos também orar com os outros. Pode orar com um 
amigo que esteja disposto a ser seu companheiro. Se possível, ore com a família. Em muitos lugares, 
há grupos de oração que se reúnem em casas ou em outros locais convenientes. O livro de Actos fala-
nos de um tal grupo constituído por mulheres que se reuniam junto de um rio. Naturalmente, temos 
uma oportunidade especial de orar a Deus juntamente com outros, quando nos reunimos com outros 
crentes na casa de Deus. 
     ORAR: sozinho, com um amigo, com a sua família, com um grupo de oração, com a igreja, onde 
quer que esteja.  

Para Fazer 
 

5 Tem algum lugar certo onde ora sozinho? Onde? Escreva os benefícios que alcança por orar 
sozinho. 
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6 Faça uma lista de diferentes lugares onde já tenha orado ou planeia orar. 
 
             
 
             
 
EM QUE POSIÇÃO? 
     Na Bíblia, lemos que as pessoas por vezes oravam de pé, mostrando respeito e reverência. Outras 
vezes, ajoelhavam-se como o fariam perante um rei, para mostrar respeito, submissão e prontidão em 
obedecer. O Salmista fala de orar na cama durante a noite. Lemos que David “se sentava perante o 
Senhor” e que os 120 discípulos estavam sentados quando o Espírito Santo os encheu no dia de 
Pentecostes. Se vamos orar durante um longo período, é importante estarmos confortáveis e 
descontraídos, pensando em Deus e não no nosso desconforto. De vez em quando devemos levantar-
nos e andar de modo a mantermo-nos acordados quando oramos. 
     Há quem ore de olhos fechados para evitar distracções. Outros levantam os olhos para o Céu como 
Jesus. Por vezes, curvamos a cabeça e juntamos as mãos numa atitude de adoração e sincera petição. 
     Por vezes, seguramos a mão da pessoa com quem oramos, unindo as nossas orações num mesmo 
propósito. Outras, como nos tempos bíblicos, erguemos as mãos a Deus em louvor ou estendemo-las 
em súplica como que a receber uma resposta. Podemos colocar as mãos na pessoa por quem oramos, 
em nome de Jesus, confiando que Ele utilizá-las-á para curar ou encorajar a pessoa ou escolhê-la para 
um trabalho especial. 
 
“Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos; ajoelhemos diante do Senhor que nos criou” (Salmo 95:6). 
 
"Levantai as vossas mãos no santuário, e bendizei ao Senhor” (Salmo 134:2). 
 

Para Fazer 
 

7 De acordo com a Bíblia, o que é mais importante na oração: a posição do corpo ou a atitude 
do coração? 

             
 

8 Indique 3 posições vulgares na oração. Qual a que mais aprecia? Porquê? 
 
             
 
             
 
             
 
             
 

QUAL O MODELO? 
     Além de maravilhosos ensinos sobre a oração, Jesus deu-nos o melhor modelo para a nossa oração. 
Chamamos-lhe “O Pai Nosso”. Utilizamo-lo de duas formas: 1) Como uma oração que decoramos e 
repetimos, 2) como um modelo para as nossas orações. 
     
“Portanto, vós orareis assim:  
Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome;  
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu; 
O pão nosso de cada dia nos dá hoje;        
E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores; 
E não nos induzas à tentação; mas livra-nos do mal; 
porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Ámen” (Mateus 6:9-13). 
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     Talvez esteja habituado a uma diferente tradução desta oração. Gosto das orações que incluem o 
final que se encontra em alguns manuscritos antigos mas não em todos: “Porque Teu é o Reino, o 
poder e a glória para sempre. Ámen”. Desta forma, começamos e terminamos a oração com o 
reconhecimento de quem é Deus e ansiando pelo momento em que Ele vai estabelecer o Seu reino 
perfeito neste mundo. Ámen significa “assim seja”. 
     Neste lindo modelo de oração, Jesus ensina-nos a orar – “Pai nosso que estás no Céu”. Deus é 
Aquele a quem devemos orar. Aproximamo-nos com confiança como Seus filhos para Lhe falar das 
nossas necessidades. Apresentamo-nos com respeito, orando para que o Seu nome seja honrado – que 
nós e os outros O honremos. 
     Uma das primeiras e mais importantes coisas por que devemos orar em qualquer circunstância é 
que se cumpra a vontade de Deus – que Ele faça o que sabe ser melhor. Deixando-O guiar-nos em 
oração, colocará na nossa mente o que devemos orar. O que Ele quer fazer. Cooperamos com Ele 
quando oramos para que a Sua vontade se cumpra naquilo que é melhor para a nossa família, para a 
nossa nação e para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. 
     O nosso Pai celeste ama-nos e quer dar-nos aquilo que diariamente necessitamos – trabalho para 
ganharmos o pão, saúde e força para trabalhar, sabedoria, relações correctas, abrigo, vestuário – Ele 
diz que devemos pedir isso tudo. 
     Devemos pedir a Deus que nos perdoe pelos erros que cometemos. O que significa libertar-nos dos 
nossos sentimentos que possamos ter contra alguém. Significa também deixar o mal. Pedimos ajuda 
de Deus para fazer o bem a par do Seu perdão para os nossos erros e faltas. 
     Oramos para que Deus nos guie e nos ajude, que nos não deixe cair em tentação. Pedimos-Lhe que 
nos livre do poder de Satanás, o tentador, o maligno, o inimigo de Deus e das nossas almas. Isso 
significa libertação dos seus ataques: dúvidas, temores, más atitudes, doença, desânimo, tudo quanto 
nos impede de fazer a vontade de Deus. 
     Concluímos, recordando que Deus tudo controla! Ele dá vitória. O Seu poder é bastante para todas 
as nossas necessidades. Um dia vê-Lo-emos e viveremos com Ele para sempre no Seu reino perfeito. 
A Ele toda a glória. Ámen! 

Para Fazer 
 
9 Leia de novo “O Pai Nosso” linha por linha, medite no significado de cada linha e fale com 
 Deus sobre o modo da sua aplicação. 
 
10 Ore usando cada linha de “O Pai Nosso” como seu modelo: Meu Pai que estás no Céu, que eu 
 honre hoje o Teu nome em tudo quanto fizer. Que os outros vejam o Teu amor em mim e 
 queiram conhecer-Te e servir-Te também... etc. 
 
11 Se ainda não sabe de cor “O Pai Nosso”, decore-o agora. Se na sua igreja, a congregação 
 costuma recitá-lo em conjunto, aprenda a versão utilizada aí. 
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LIÇÃO 3 
Quando Orar, Escute a Voz de Deus 

 
Nesta Lição Estudará... 
Deus Quer Falar Connosco 
Como Deus Nos Fala 
Como Ouvir a Voz de Deus 
 
Esta lição Ajudará a... 
Escutar a Voz de Deus 
Reconhecer a Voz de Deus e fazer o que Ele manda. 
 
DEUS QUER FALAR CONNOSCO 
     Muitos não sabem como Deus fala connosco sempre que falamos com Ele. Devemos aprender a 
ouvi-Lo. Fazendo-o, seremos Seus companheiros pois nos irá guiar, usar e fazer com que 
participemos nos Seus milagres. Quando orar, ouça o que Deus lhe diz. Ele pode mostrar-lhe o que 
deve fazer para que surja a resposta à sua oração. 
     Há muitas passagens bíblicas dizendo que devemos escutar Deus. Muitas informam que não só 
devemos ouvir o que Ele diz mas também o que Ele manda. 
 
“Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim...” (Isaías 55:3). 
     
 “Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às Igrejas” (Apocalipse 3:13). 
 

Para Fazer 
 
1 Coloque-se na posição de um pai cujo filho vem pedir ajuda para um problema mas, não 
 escuta o que o pai lhe diz. O pai naturalmente quer ajudá-lo mas o filho desaparece antes 
 mesmo de o pai poder responder. Como reagiria? O que faria? As suas orações são assim? 
 Fale com Deus sobre este assunto. 
 
COMO DEUS NOS FALA 
     Deus revela-Se de muitas maneiras – fala connosco e dá-Se a conhecer. Fala através da natureza, 
mostrando um pouco da Sua sabedoria, poder e bondade no mundo que criou. A experiência que 
temos do Seu cuidado por nós traz-nos a Sua mensagem: “Eu amo-te”. Fala também através das 
circunstâncias, através da Igreja e dos seus ministros. Por vezes, fala através de visões, sonhos e 
mensagens dadas sob a direcção do Espírito Santo. Fala por meio de conselhos e encorajamento que 
recebemos de outros crentes. Fala através da história e do que aconteceu no mundo. Ouvimo-Lo falar 
silenciosamente à nossa consciência e ao nosso ser interior a que chamamos espírito . grava-nos na 
mente os Seus pensamentos. E fala-nos através da Sua Palavra escrita. 
 
“E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, 
sem vos desviardes, nem para a direita nem para a esquerda” (Isaías 30:21). 
 
“E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo” (Mateus 3:17). 
 
“E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne; e os 
vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões e os vossos velhos 
sonharão sonhos” (Actos 2:17). 
 
    Claro que temos de reconhecer que nem todo o pensamento que nos vem à mente quando oramos é 
a voz de Deus. O mesmo se diz dos sonhos e visões. Alguns não são senão os nossos pensamentos. 
Muitos sonhos são apenas um conjunto de muitas impressões guardadas no subconsciente. Mas Deus 
por vezes usa esses meios para nos falar. 
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Para Fazer 
 
2 Suponha que um amigo está a orar pedindo ao Senhor que o guie quanto ao ir ou não 
 trabalhar numa certa cidade. Sempre que pensa no assunto, sente-se inquieto. Que resposta 
 está provavelmente o Senhor a dar-lhe? Qual dos versículos bíblicos já mencionados ilustra 
 esta situação? 
             
 
             
 
             
 
COMO OUVIR A VOZ DE DEUS 
     Quando falar com Deus, espere que Ele fale. Escute a resposta. Preste especial atenção aos 
primeiros pensamentos que lhe vêm à mente quando falar com Deus. Muitas vezes tais pensamentos 
vêm do Senhor. Podem ser palavras de um versículo bíblico ou uma visão da sua aplicação. Ou talvez 
sinta uma profunda paz acerca de um problema pelo qual orou. Deus está a assegurar-lhe que o ouviu 
e que vai operar. Agradeça-Lhe e aguarde para ver se Ele lhe diz o que deve fazer. 
     Sempre que ler a Bíblia, ore e escute a voz de Deus. Igualmente, nas suas devoções diárias ou em 
momentos especiais de oração, leia a Bíblia. Irá descobrir que as promessas ou instruções para as suas 
decisões se encontram nas páginas deste livro maravilhoso. Peça a Deus que lhe fale através da Sua 
Palavra. Quantas vezes, ao meditar num versículo ele transforma-se numa perfeita mensagem sobre o 
assunto em questão. Tanto poderá ser para seu benefício próprio como para ajudar alguém. Escreva os 
pensamentos que Deus lhe transmitiu. Pense neles. Deus usá-lo-á como a Sua testemunha ou 
mensageiro. 
     A Palavra de Deus, tal como a encontramos na Bíblia, é a nossa autoridade final. Deus não nos dirá 
nada contrário à Sua Palavra escrita. Por isso, tudo quanto julgamos ser a voz de Deus deve ser 
examinado e comparado à luz do que a Bíblia ensina. Isso ajuda-nos a saber a diferença entre os 
nossos pensamentos e as mensagens que Deus nos dá. 
     É bom também consultar Cristãos maduros sobre o que pensamos ser a direcção do Senhor. Os que 
têm mais experiência em interpretar a Palavra de Deus podem ajudar-nos. Na igreja, precisamos da 
ajuda uns dos outros. Muitas vezes, Deus usa uma pregação, um testemunho ou o conselho de alguém 
para confirmar o que Ele já nos disse pessoalmente. Isso faz tudo parte do padrão bíblico. Os próprios 
apóstolos de Jesus consultaram-se sobre a vontade de Deus e buscaram a sua orientação até todos 
reconhecerem claramente o que Deus queria. 
 

Para Fazer 
 
3 Quais são os dois principais meios utilizados por Deus para nos falar quando oramos? 
 
             
 
             
 
4 Qual a autoridade final que deve testar qualquer revelação ou mensagem? 
 
             
 
FAZER O QUE DEUS NOS DIZ 
     Quando ouvimos o Senhor e o que Ele nos manda fazer, a nossa obrigação é obedecer! Isto é muito 
importante. Só quando obedecemos a Deus é que Ele se torna realmente o Senhor da nossa vida, 
Aquele a quem servimos e obedecemos. Honramos Jesus como Senhor enchendo a mente com os 
Seus ensinos e fazendo o que Ele diz. Jesus afirmou: 
 
“E Por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?” (Lucas 6:46). 
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     A Bíblia realça duas coisas que devemos fazer para nos dirigirmos a Deus com confiança e vermos 
a resposta à oração: 
1. Crer no senhor Jesus Cristo. 
2. Amar o próximo. 
 
“E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos os nossos corações; 
Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações, e conhece 
todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus; E 
qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos; porque guardamos os seus mandamentos, e 
fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho, 
Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus 
mandamentos nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós: pelo Espírito que nos tem 
dado” (1 João 3:19-24). 
 
     A Bíblia instrui-nos sobre os princípios gerais do que devemos fazer. O Espírito Santo mostra-nos 
como aplicá-los às circunstâncias. Recorda-nos as palavras de que necessitamos num momento 
particular – ou numa situação que nesse dia iremos enfrentar. Deus fala-nos; é nosso privilégio escutar 
o que Ele tem a dizer. Ao fazê-lo, Ele dá-nos instruções especiais. 
     Como cumprir as instruções que Deus nos dá? Algo semelhante ao seguinte: “Sê paciente e confia 
em Mim; Eu controlo tudo”. Ou “Perdoa e esquece as palavras duras do teu marido. Mostra-lhe que o 
amas, preparando-lhe uma refeição especial”. “Lembra-te da discussão tida com o vizinho. Quero que 
lhe peças desculpa”. “A tua dívida na loja do Vicente impede-me de te abençoar como queria. Eu 
penso que é uma dívida perdida, mas um Cristão paga o que deve. Oraste para que o meu nome fosse 
honrado. É assim que o podes honrar”. “Diz ao teu tio João que Eu o amo e quero ajudá-lo nos seus 
problemas”. “Convida os Silvas para jantar e fala-lhes do meu amor”. 
     Ao escutarmos e cumprirmos estas mensagens do Senhor ser-nos-á fácil reconhecer a Sua voz em 
outras ocasiões e outros assuntos. Como Seus filhos, podemos falar-Lhe de tudo em oração e ter a Sua 
orientação em tudo quanto realizamos. 
     Precisamos tanto de coragem como de humildade para aprendermos a fazer o que Deus ordena. Já 
dissemos que testamos os pensamentos ou mensagens pela Palavra escrita de Deus. Também 
consultamos outros cristãos, talvez o nosso pastor ou um cristão maduro e espiritual que pode orar 
connosco e ajudar-nos a saber qual a vontade de Deus. Temos de ser humildes e prontos a receber o 
conselho dos outros ou mesmo a correcção se fizermos algo errado. Deus quer que cooperemos com 
harmonia na igreja e no lar. Às vezes, Ele diz-nos o que fazer mas não quando ou como fazer. Guia-
nos passo a passo. Prepara-nos para a tarefa que Ele tem para nós e depois reconhecemos a 
oportunidade quando ela surgir. 
     Assim, quando orar ouça a voz de Deus. Um diálogo é uma experiência maravilhosa que podemos 
desfrutar em qualquer altura, onde quer que estejamos. A vida torna-se uma série de excitantes 
aventuras com Deus, quando seguimos as Suas instruções. 
     Assim, veremos Deus fazer grandes coisas em resposta à oração. 
 

Para Fazer 
 
5 Escreva alguma coisa que Deus lhe tenha dito através: 1-da natureza, 2-da Bíblia,   
 3-dos pensamentos. 
             
 
             
 
             
 
6 Ore e ouça Deus agora. Depois, escreva o que Ele lhe disse. Faça o que Ele ordenou. 
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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 
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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. 
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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. 
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LIÇÃO 6 
Quando Orar, Junte-se a Outros. 

 
Nesta Lição Estudará... 
Ore com um Amigo 
Ore com a Família 
Ore em Grupo 
Ore com a Igreja 
 
Esta lição Ajudará a... 
Aproveitar as oportunidades de orar com os outros. 
Fazer progredir a obra de Deus na sua comunidade, encorajando os outros a orar. 
 
ORE COM UM AMIGO 
     Já descobriu a bênção que é orar com um amigo? Deus une-nos mais quando compartilhamos uns 
com os outros as nossas alegrias e tristezas. Que alívio quando um amigo ora connosco pelos nossos 
problemas! A nossa fé fortalece-se quando nos encorajamos mutuamente com as promessas de Deus. 
Podemos “estar unidos” mesmo sozinhos se orarmos pelos mesmos assuntos. Reunimo-nos aos outros 
para orar sempre que possível. 
     Jesus prometeu estar connosco de um modo especial sempre que dois ou três estiverem reunidos 
em Seu nome. Como os dois discípulos a caminho de Emaús, a quem o Senhor ressuscitado apareceu 
quando falavam d'Ele, assim você e um seu amigo podem sentir a Sua presença. Ele falar-vos-á 
através das Escrituras. Ele está aí para abençoar, encher-vos de alegria na Sua presença e enviá-lo a 
outros dizendo-lhes que Ele está vivo. 
     Em Emaús, foi à mesa da refeição que Jesus mostrou aos discípulos quem era. Comer com um 
amigo constitui uma oportunidade de nos relacionarmos melhor uns com os outros e com o Senhor, ao 
falarmos daquilo que Ele fez em nós. Muitos Cristãos convidam amigos para uma refeição, a fim de 
os apresentar a Jesus. E Ele está ali! 
     Espero que tenha um amigo Cristão que seja seu companheiro de oração, alguns com quem ore 
regularmente – se não diariamente, pelo menos uma vez por semana. É muito importante ter alguém 
que concorde connosco em oração. Pode ser alguém que nos ajude e nos encoraje, ou um novo crente 
que necessita da Sua ajuda em oração. Há-de querer certamente orar com os amigos que leva ao 
Senhor. 
     Os dois ou três que se reúnem em oração e concordam nos seus pedidos recebem de Jesus duas 
maravilhosas promessas: Ele está presente e responde. 
 
“Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, 
isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque, onde estiverem dois ou três reunidos, em 
meu nome, aí estou eu no meio deles” (Mateus 18:19-20). 
 

Para Fazer 
 
1 Decore Mateus 18:19-20. 
 
2 Escreva os nomes dos amigos com quem ora individualmente ou com quem possa orar. Se 
 não tem companheiro de oração, arranje um. 
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ORE COM A FAMÍLIA 
     Um lar cristão é uma das melhores bênçãos do mundo. De facto, pode ser um pedaço do Céu na 
terra, quando toda a família ora e serve a Deus em conjunto! Se a sua família conhece o Senhor, 
podem desfrutar do crescimento e bênção espirituais que advêm da oração familiar diária. A esse 
tempo de adoração familiar diária chama-se “culto doméstico” ou “culto da família”. Se possível, o 
marido deve dirigi-lo, como cabeça do lar. Se não, então que seja a esposa ou pelo menos ore com os 
filhos. Qualquer Cristão deve pedir aos outros membros da família que leia e ore com ele. Uma 
família cristã também ora à refeição, agradecendo a Deus o alimento e pedindo-Lhe que o abençoe. 
 
“... manjares que Deus criou para os fiéis, e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles em 
acções de graças... e não há nada que rejeitar, sendo recebido com acções de graças” (1 Timóteo 3:4). 
 
     É maravilhoso ver os filhos aprenderem a orar uns pelos outros e pelas necessidades domésticas! A 
qualquer momento, vão aos pais e pedem-lhes que orem pelos problemas! Criam um hábito 
permanente de reconhecerem a provisão de Deus e aguardam a Sua orientação e ajuda. A família que 
ora junta fortalece os laços de amor que une os seus membros. A vida torna-se mais agradável porque 
oram pelo relacionamento familiar e Deus responde. 
 

ORE 
 

              Pela Família            Com a Família 
Salvação de Todos. No Culto doméstico. 
Relacionamento Familiar. Às refeições. 
Necessidades da Família.  Na Igreja. 
Necessidades Individuais. Com cada um. 

 
     
Eis algumas sugestões para o seu culto doméstico (ou para outra família a quem queira ajudar). 
 

 
Sugestões Para o Culto Doméstico 

 
1. Escolha um momento certo mais conveniente para todos. O melhor é pela manhã. Algumas 

famílias oram ao pequeno almoço outras acham melhor à noite. 
2. Se possível, orem todos diariamente. 
3. Cada membro da família deve participar. Essa participação pode ser na leitura, nos pedidos de 

oração, nos comentários, na oração. 
4. Leia uma curta e compreensível parte da Palavra de Deus, especialmente se há crianças (Pode-se 

usar um livro de histórias bíblicas). Muitas famílias usam um livro devocional de leituras bíblicas 
diárias. 

5. Cada membro da família compartilhe perguntas ou comentários sobre a leitura. 
6. Cantem um ou mais coros de louvor, adoração ou acções de graças. 
7. Dê uma oportunidade de mencionar alguma necessidade especial de oração ou motivos de acções 

de graças. 
8. Tenha um curto período de oração dirigido por um ou em que todos participem. (sugiro orações 

curtas para que a família não se fatigue e passe a detestar o tempo de oração). 
9. Encoraje todos a ouvir a voz de Deus. Espere que Ele fale a todos quantos participarem. 
10. Não desanime se houver interrupções e momentos em que não é possível haver culto doméstico. 

Continue a tentar. Não tente seguir um programa rígido mas adapte-o às circunstâncias, conforme 
o Senhor dirigir. 
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Para Fazer 
 
3 Fale a outros Cristãos do valor do culto doméstico, da melhor ocasião e de um bom plano a 
 seguir. Discuta isso com a família. Se já pratica culto doméstico, escreva alguma  sugestão 
 para o melhorar. 
 
             
 
             
 
4 Indique quatro oportunidades para orar com os outros membros da família. Qual delas está a 
 usar ou pretende vir a usar? 
 
             
 
             
 
             
 
             
 
5 Se tem oportunidade de iniciar o culto doméstico, espero que a aproveite – mesmo que 
 comece só com uma pessoa. 
 
ORE EM GRUPO 
     Em todo o mundo presente Deus está a operar de um modo maravilhoso em pequenos grupos de 
oração. Amigos reúnem-se para estudar a Bíblia e orar: Deus responde à oração, ao unirem-se pela fé, 
intercedendo pelos assuntos uns dos outros. Em geral, os vizinhos descrentes aceitam mais facilmente 
um convite para ir a casa de um amigo do que à igreja. Muitos estão a ter um encontro com Cristo 
nestas reuniões familiares de oração. Dão-se milagres de cura. Deus está a resolver os problemas 
familiares e milhares estão a ser cheios do Espírito Santo em pequenos grupos de oração. 
     O que acontece hoje é o mesmo que aconteceu no tempo do Novo Testamento. Os primeiros 
Cristãos reuniam-se no templo e sinagogas (locais judaicos de adoração pública) e também em casa de 
crentes. Mais tarde, foram perseguidos e expulsos das sinagogas. Mas ainda tinham a promessa de 
Cristo e viam-na cumprida quando se reuniam em pequenos grupos: Ele estava ali! Em casa, em 
grutas, no rio, nas catacumbas, na prisão – oravam juntos e Deus respondia à oração. 
     Foi em casa de Cornélio, um oficial do exército romano, que pela primeira vez Pedro pregou a um 
não-Judeu. Deus encheu com Espírito Santo todos os presentes e mostrou que o Evangelho era para 
toda a gente em qualquer lugar. 
     Mais tarde, Pedro foi preso e condenado à morte. Mas muitos crentes reuniram-se em casa de 
Maria mãe de João Marcos e oraram intensamente por ele. Um anjo tirou-o da prisão. As correntes 
caem, as portas abrem-se e a libertação vem quando o povo de Deus se junta para orar! 
     A igreja em Filipos começou com um grupo de oração. Paulo e Silas encontraram um grupo de 
mulheres reunidas a orar junto ao rio. Uma delas, Lídia, aceitou Jesus. Abriu a sua casa a Paulo e Silas 
de modo a terem uma base para o seu trabalho durante o tempo que estivessem em Filipos. Grandes 
coisas podem produzir uma reunião de oração de mulheres! Se ler a carta que anos mais tarde Paulo 
escreveu à igreja de Filipos, verá que ela era uma igreja forte e espiritual. 
     Hoje em dia, pequenos grupos de oração são, em geral, flexíveis no seu programa. Alguns reúnem-
se semanalmente na mesma casa. Outros em casa uns dos outros, segundo uma escala. Um grupo pode 
começar com apenas duas ou três pessoas. Se houver mais de quinze, é difícil todos participarem com 
o mesmo à vontade de um grupo pequeno. Muitos grupos femininos reúnem-se de manhã ou à tarde 
quando os maridos estão a trabalhar ou os filhos na escola. Grupos mistos (homens e mulheres) 
reúnem-se em geral à noite. Alguns têm refrescos e um momento de convívio após a oração. Outros 
ainda, encontram-se num hotel ou num restaurante e oram à hora do pequeno-almoço ou de outra 
refeição. 
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     O responsável pelo grupo deve considerar as circunstâncias e as responsabilidades dos seus 
membros. Se o culto é muito longo, alguns poderão não assistir por causa das obrigações familiares 
(as obrigações não devem ser negligenciadas). Há quem perca o interesse se for demasiado longo. 
Contudo, alguns grupos conseguem pôr tudo de lado e gastar horas em comunhão com Deus. Se há 
membros que têm de sair mais cedo, devem sentir-se livres de o fazer. E quando Deus opera milagres, 
transforma vidas e enche com o Espírito Santo, o tempo parece curto! 
 
 
     As sugestões desta lição para o culto doméstico são também úteis para um grupo de oração. Eis 
alguns bons passos: 
 
1. Comece com um breve período de cânticos. Isso ajuda a concentrar o pensamento em Deus e 

na Sua bondade e encoraja a fé. 
 
2. Tenha um curto momento de leitura e comentário da Palavra de Deus. Poderá ser um estudo 

bíblico dado por um professor ou o compartilhar de cada um de um versículo bíblico que o 
tenha ajudado. 

 
3. Faça um relatório das respostas à oração. Desta forma, todos podem agradecer a Deus o que 

Ele fez e ficar encorajados a orar pelas necessidades alheias. 
 
4. Encoraje os que têm necessidades ou pedidos especiais de oração a compartilhá-los com o 

grupo. 
 
5. Encoraje os participantes a orar pelas necessidades e uns pelos outros, segundo a direcção do 

Senhor. 
 
     Alguns grupos de estudo bíblico e oração fazem parte do programa de uma igreja local, enquanto 
outro são ecuménicos ou interdenominacionais. A Igreja Assembleia de Deus pastoreada por Yonggi 
Cho de Seul, Coreia passou de 23.000 a 35.000 no ano (1976). Estão organizados em unidades básicas 
de dez cada. Assim, 3.500 grupos de oração e estudo bíblico reúnem-se semanalmente em casa por 
toda a cidade. Os resultados são surpreendentes: conversões, milagres, crescimento! Em muitos outros 
lugares, pessoas de diferentes igrejas (tanto Católicos como Protestantes) reúnem-se em grupos de 
oração. Deus está a transformar vidas, reavivar igrejas e a obter maior unidade no corpo de Cristo 
quando o Seu povo ora em conjunto. 

Para Fazer 
 
6 Quais os grupos de oração existentes na sua zona? Escreva os que conhece, quando e onde se 
 reúnem. Sublinhe os que recomendaria a um amigo que vive na vizinhança. Ore por eles. 
 
             
 
             
 
7 Se não há nenhum grupo de oração na sua zona, ore para que isso aconteça. Escreva o que o 
 senhor lhe diz sobre as possibilidades: onde reunir, quem convidar, como começar. Faça o 
 que Ele ordenar. 
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ORE COM A IGREJA 
     O movimento de grupos de oração é maravilhoso mas a igreja é mais do que grupos de oração. A 
Igreja tem uma tarefa a desempenhar. Tem  de  levar Cristo ao mundo, edificar a fé dos crentes, 
prepará-los para servir e ajudá-los na vida diária a trabalharem para Deus. Há grande bênção, 
amizades e dedicação nos grupos de oração mas necessitamos também de ocupar o nosso lugar na 
igreja local. E aqueles que conduzimos a Cristo em tais grupos devem ser também introduzidos à 
comunhão de uma igreja local. Necessitam do seu ministério e devem transformar-se em membros 
fortes que ocupem o seu lugar na sua obra. 
     A oração é vital para a igreja – é o seu poder. Jesus falou do Templo como uma casa de oração. Os 
discípulos iam ao Templo orar. Os responsáveis da igreja gastavam muito do seu tempo em oração. 
Deus quer que a casa que Lhe é consagrada para adoração pública seja casa de oração, um lugar de 
encontro com o Seu povo. 
 
“... e os festejarei na minha casa de oração... porque a minha casa será chamada casa de oração, para 
todos os povos” (Isaías 56:7). 
 
“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em 
toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos” (Actos 2:42-43). 
 
“E, perseverando unânimes, todos os dias, no templo... E todos os dias acrescentava o Senhor, à igreja, 
aqueles que se haviam de salvar” (Actos 2:46-47). 
 
“E Pedro e João subiam juntos, ao Templo, à hora da oração, a nona” (Actos 3:1). 
 
     À porta do Templo, onde tinham ido orar, Pedro e João viram um mendigo que não podia andar. 
Em nome de Jesus, ordenaram-lhe que se levantasse e andasse, e assim aconteceu! Como resultado 
desta cura e da mensagem de Pedro aos presentes, cerca de 3.000 aceitaram Cristo nesse dia. As 
autoridades prenderam Pedro e João por pregarem o nome de Jesus e ordenaram-lhes que o não 
fizessem. Logo que libertos, reuniram-se com outros Cristãos e oraram a Deus por ousadia para 
continuarem a falar de Jesus ao povo. 
 
“E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos; e todos foram cheios do Espírito Santo, e 
anunciavam com ousadia a palavra de Deus” (Actos 4:31). 
 
     Como transformar hoje a casa de Deus em casa de oração? Incluímos a oração em todos os seus 
serviços – classes bíblicas, cultos de oração, encontros juvenis, reuniões evangelísticas. Damos 
oportunidade a pedidos de oração e temos testemunhos de orações respondidas. Algumas igrejas têm 
salas de oração onde as pessoas podem ir orar antes do culto principiar. Os que querem aceitar Cristo 
ou ser cheios do Espírito Santo vão para essas salas no fim do culto. Os Cristãos aconselham-nos e 
oram com eles. 
     Em outras igrejas, as pessoas vão à frente para orar antes ou depois do culto. 
     Muitas igrejas estão abertas todo o dia para que se possa ir aí orar. Algumas delas têm um culto 
matinal antes de as pessoas irem para o trabalho. Em diversas igrejas coreanas, centenas de homens e 
mulheres reúnem-se todas as manhãs às 5 horas para orar. 
     A sua igreja necessita de um despertar, de um reavivamento espiritual? O seu pastor ou sacerdote 
precisa de mais poder de Deus para o seu ministério? Quer que os membros da igreja sejam cheios do 
Espírito Santo e tenham a mesma ousadia para testemunhar como a primitiva igreja? Quer ver 
milagres, em resposta à oração e ver o Senhor acrescentar diariamente à sua igreja os que se devem 
salvar? Se assim for, ore pela sua igreja, na sua igreja, com a sua igreja. Deus está a realizar estas 
coisas em muitas comunidades cristãs. Ele pode usá-lo para obter também estes resultados na sua 
igreja, desde que cumpra a sua parte e encoraje os outros a orar! 
 
“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor” (Salmo 122:1). 
 
“Levantai as vossas mãos no santuário, e bendizei ao Senhor” (Salmo 134:2). 
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Para Fazer 
 
8 Escreva as necessidades da sua igreja pelas quais pensa orar. Ore por ela 
 
             
 
             
 
             
 
             
 
9 Peça a Deus que o ajude a desenvolver um mais intenso ministério de oração na sua igreja. 
 Escreva a sua resposta. 
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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. 
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“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.  
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Verifique as Suas Respostas 
 
Lição 1 
 
  1  A sua resposta pode ser diferente da minha. Faria de Lucas 11:1 a minha oração e recorreria à 

promessa de Deus em Jeremias 33:3. 
  2  A sua resposta pode ter uma das seguintes interrogações: 

. como receber resposta às orações? 

. o que pode a oração fazer pela minha vida? 

. como orar com a minha família? 
Uma outra razão pode ser apenas o desejo de orar melhor e ver as orações respondidas. 

  3  A sua resposta. 
  4  Quando orar, pense em Deus. Jesus. 
  5  a) Todo o mundo. 
      b) Com hinos alegres. 
      c) Que Ele nos criou e somos d’Ele. 
      d) Dar-Lhe graças e bendizê-Lo. 
      e) Ele é bom, o Seu amor é eterno, a Sua fidelidade dura para sempre. 
  6  Enviou o Seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. 
  7  Crendo em Jesus e pedindo a Deus que nos perdoe. 
  8  A sua resposta. Espero que tenha recebido Jesus como Salvador. 
  9  A sua resposta. 
10  A sua resposta. 
11  Provavelmente terá mais confiança em Deus e mais desejo de Lhe falar em oração. 
 
Lição 2 
 
  1  As respostas de a) a e) são todas boas. Seria útil revê-las e pensar nelas quando orar em nome de 
      Jesus. Receio que muitas vezes a nossa resposta seja f), g), h). Claro que g) está totalmente errada. 
  2  João 14:6 
  3  Servindo como nosso Sumo sacerdote. Isto é, podemos apresentar-Lhe todos os nossos problemas 
      e Ele intercede por nós. 
  4  A sua resposta. Provavelmente quer cultivar todas menos o orgulho. Penso que este curso o vai  
      ajudar. Ter consciência dos pontos fracos ajuda-nos a receber a força que o Senhor nos quer dar. 
  5  Espero que tenha ou arranje um lugar. Talvez tenha respondido que acha mais fácil concentrar-se 
      no Senhor e falar-Lhe abertamente. 
  6  A sua lista pode incluir: em casa, com a família, à refeição, no trabalho, na rua indo para o  
      emprego, no campo, na escola, em casa de um amigo, num grupo de oração, ao telefone, na Igreja,  
      onde quer que esteja. 
  7  A atitude. 
  8  De pé, de joelhos, sentado. A sua preferência. 
  9  Espero que esteja abençoado ao fazer isso. 
10  Espero que esteja abençoado ao fazer isso. 
11  Espero que esteja abençoado ao fazer isso. 
 
Lição 3 
 

  1  Não gostava, pois não? Talvez dissesse: “Espera um pouco! Ouve-me! Como posso ajudar-te se 
      não me escutas?” Talvez sejamos culpados de orarmos e fugirmos. 
  2  Provavelmente, “Não vás”. Frequentemente Deus fala-nos através de uma profunda paz e 
      segurança quando se trata da Sua vontade ou de um sentimento de inquietação e desassossego  
      quando não é. Isso ilustra Isaías 30:21. 
  3  Através de pensamentos que nos traz à mente e através da Bíblia. 
  4  A Bíblia. 
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5  A sua resposta. Provavelmente Deus tem-lhe falado através da Natureza, mostrando a Sua  
      sabedoria , poder e amor pela criação. Se ainda não ouviu Deus falar-lhe pela Bíblia ou até  
      directamente, comece a escutá-Lo sempre que ler a Bíblia. Decorar versículos faz com que o  
      Senhor os traga à lembrança quando os quiser usar. 
  6  A sua resposta. Este curso ajudá-lo-á na medida em que praticar este versículos. Que Deus o  
      abençoe ao fazê-lo. 
 
Lição 4 
 

  1  “Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e  
      vos será feito.” 
      “Se as minhas palavras estiverem em vós” significa “Se vos lembrardes do que vos ensino 
      e fizerdes o que vos ensinei” ou “enquanto me obedecerdes”. 
  2  Diz como chegar a Deus e aquilo pelo qual orar. As orações na Bíblia são um exemplo. 
  3  Pode mencionar a comida que ingerimos, as cartas que enviamos, as reuniões que temos. 
  4  De Jesus, de Deus. 
  5  Vem por ouvirmos a pregação de Cristo, pela Palavra de Deus. Isso implica que devemos escutar 
      a pregação do Evangelho na Igreja ou em qualquer lugar. 
  6  As suas respostas. Espero que fazendo essas coisa, isso ajude. 
  7  As suas respostas. Espero que fazendo essas coisa, isso ajude. 
  8  As suas respostas. Espero que fazendo essas coisa, isso ajude. 
  9  Prepare-se para a resposta, creia e agradeça a Deus, continue a crer, aceite e actue. 
10  Espero que use as quatro. 
11  Que Deus o abençoe pondo-as em prática quando orar. 
 
Lição 5 
 
  1  Todos esses exemplos estão na Bíblia. 

Todos os outros exercícios desta lição são práticas de oração. Espero que o tenham ajudado. 
Sugiro-lhe que os reveja bem como o que escreveu no seu bloco. 

 
Lição 6 
 
  4  No culto doméstico, às refeições, na igreja e com qualquer familiar em qualquer altura, 
principalmente quando alguém tiver uma necessidade especial, ou quando tiver um problema. Uma 
mãe, por exemplo, pode contar como foi instantaneamente curada de uma dor de cabeça ou de outra 
dificuldade, quando um filho lhe pôs a mão na cabeça, pedindo a Jesus que curasse a sua mãe. 
 

Todas as outras respostas são a suas própria aplicação dos princípios que temos estado a estudar. 
Para rever a lição, sugiro-lhe que releia os Exercícios e as respostas que escreveu no bloco. Se está a 
cumprir fielmente as sugestões, então pode ter a certeza de estar a amadurecer no ministério da 
oração. 
 
Lição 7 
 
A maioria das respostas aos exercícios desta lição são questões apenas entre si e Deus. Espero que a 
recapitulação lhe tenha sido útil. 
Ficou surpreendido ao notar que tudo o que estudou antes parece ter agora um significado mais 
profundo, depois de ênfase que demos à actuação do Espírito Santo? 
Examine os exercícios desta lição e as respostas que escreveu. 
Agradeça agora a Deus pelo progresso que alcançou. 
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APONTAMENTOS 
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EXAME DAS LIÇÕES 1 – 3  
(Conversando com Deus) 

 
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa. 
1. Fazer pedidos é o único motivo para orar. 
    Verdadeiro   Falso 
 
2. Os tolos pensam que Deus administra o universo e ouve as nossas orações. 
   Verdadeiro   Falso 
 
3. As nossas orações são impedidas por ressentimentos, soberba e uma atitude critica. 
    Verdadeiro   Falso 
 
4. Deus quer ouvir as nossas orações quando estamos em situações adversas à Sua vontade. 
     Verdadeiro   Falso 
 
5. Deus não espera que oremos a fim de que as nossas necessidades sejam supridas. 
     Verdadeiro   Falso 
 
6. É possível orar sozinho, com um amigo, ou com um grupo de pessoas. 
     Verdadeiro   Falso 
 
7. Quando oramos Deus deseja falar connosco. 
    Verdadeiro   Falso 
 
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 
8. A palavra louvor significa 
a) interceder por outros. 
b) implorar a Deus por uma necessidade. 
c) reconhecer o mérito de Deus. 
 
9. Quando dizemos que Deus é infinito, queremos dizer que Ele tem 
a) poucas limitações. 
b) nenhuma limitação. 
c) as mesmas limitações que o homem. 
 
10. Quando oramos primeiramente devemos pensar em: 
a) Deus, nosso Pai. 
b) outras pessoas e as suas necessidades. 
c) as nossas próprias necessidades. 
 
11. A oração que Jesus ensinou aos Seus discípulos encontra-se em 
a) Mateus 6:9-13 
b) Mateus 6:25-28 
c) Mateus 3:16-19 
 
12. Com que fundamento podemos fazer pedidos ao Pai? 
a) praticando o bem. 
b) ao morrer por nós Jesus deu-nos esse direito. 
c) quando servirmos e ajudamos financeiramente a nossa igreja. 
 
13. Em Lucas 18:10-14 o fariseu não agradou a Deus porque era 
a) um bom homem. 
b) um homem vil. 
c) um homem orgulhoso. 
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14. O cobrador de impostos agradou a Deus porque 
a) fez uma longa oração. 
b) se arrependeu dos pecados. 
c) era um bom cidadão. 
 
15. Jesus ensinou que Deus nos perdoa 
a) ainda que não perdoemos aos outros. 
b) da mesma maneira que perdoamos aos outros. 
 
16. O que é mais importante na oração? 
a) A atitude do coração. 
b) O local onde a pessoa se encontra. 
c) A atitude corporal. 
 
17. A mensagem acerca da vontade de Deus precisa de ser julgada 
a) pelos conselhos que nos dão. 
b) pelos sonhos que temos. 
c) pela Palavra de Deus. 
 
18. De que forma Deus fala aos crente? 
a) por adivinhadores. 
b) por horóscopos. 
c) por mensagens e testemunhos. 
 
19. Aprendemos como aplicar a Palavra de Deus a uma situação 
a) prestando atenção ao Espírito Santo. 
b) lendo livros sobre outros crentes. 
c) esperando por um sonho. 
 
Perguntas Gerais: Circule a sua resposta a cada uma das perguntas. 
20. Estudou cuidadosamente as Lições 1-3? 
 Sim    Não 
 
21. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 1-2? 
 Sim    Não 
 
22. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer da Lição 3? 
 Sim    Não 
 
23. Verificou as suas respostas dos Exercícios de: Para Fazer das Lições 1-3? 
 Sim    Não 
 
24. Reviu os objectivos das lições para ver se era capaz de cumprir o que ali lhe era sugerido? 
 Sim    Não 
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EXAME DAS LIÇÕES 4 – 7  
(Conversando com Deus) 

 
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa. 
1. Uma crença forte ou confiança numa pessoa é fé. 
     Verdadeiro   Falso 
 
2. Fé não requer acção da nossa parte. 
     Verdadeiro   Falso 
 
3. Deus nunca usa anjos para responder a orações. 
    Verdadeiro   Falso 
 
4. A Bíblia manda-nos orar pelos nossos líderes. 
     Verdadeiro   Falso 
 
5. É necessário estar com um grande grupo de pessoas para se sentir a presença de Deus. 
     Verdadeiro   Falso 
 
6. Deus nunca ora por nosso intermédio, sem que compreendamos. 
     Verdadeiro   Falso 
 
7. David e Jesus deram-nos belos exemplos para usarmos quando oramos. 
     Verdadeiro   Falso 
 
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 
8. João 15:7 diz-nos que Deus responderá às nossas orações se 
a) habitamos em Cristo e a Sua Palavra habita em nós. 
b) contribuirmos com muito dinheiro para a igreja. 
c) vivermos vidas boas e puras. 
 
9. Tiago 4:2-3 diz-nos que as nossas orações não são respondidas quando 
a) somos servos indignos. 
b) não fazemos orações prolongadas. 
c) temos motivos egoístas. 
 
10. Compaixão significa. 
a) sentir as mágoas de outras pessoas. 
b) ver o sofrimento do mundo 
c) sofrer em silêncio 
 
11. Oração intercessória é 
a) louvor e adoração. 
b) orar para si mesmo. 
c) orar para os outros. 
 
12. Neemias é exemplo de um homem que 
a) falhou por não orar pelo seu trabalho. 
b) foi usado por Deus para responder às suas orações. 
c) orou fervorosamente, porém sem resultados. 
 
13. Lucas 6:38 diz-nos que Deus nos dá 
a) assim como nós damos aos outros. 
b) somente o que é preciso para suprir as nossas necessidades. 
c) mais do que podemos imaginar. 
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14. Qual, entre as seguintes declarações, NÃO será bom praticar durante devoções familiares? 
a) Ter uma longa sessão de oração para cada dia. 
b) Ler um trecho resumido das Escrituras. 
c) Escolher um tempo conveniente para todos. 
 
15. Pequenos grupos de oração 
a) só existem na América do Norte. 
b) não têm precedência na Igreja primitiva. 
c) eram muito comuns na igreja primitiva. 
 
16. Para termos um avivamento espiritual na igreja é necessário 
a) formar uma comissão para planeamento. 
b) discutir o seu programa. 
c) orar em favor de um avivamento. 
 
17. Conforme Mateus 9:20-22, uma mulher foi curada de uma hemorragia porque 
a) mendigou por cura. 
b) exerceu fé. 
c) orou e jejuou. 
 
18. Quanto tempo Abraão aguardou o cumprimento da promessa de um filho? 
a) 10 anos. 
b) 25 anos. 
c) 100 anos. 
 
19. A experiência de Abraão ensina-nos a crer nas promessas de Deus. 
a) apesar das condições naturais. 
b) quando se encontra aquilo que é realmente possível. 
 
Perguntas Gerais: Circule a sua resposta a cada uma das perguntas. 
20. Estudou cuidadosamente as Lições 4-7? 
 Sim    Não 
 
21. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 4-5? 
 Sim    Não 
 
22. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 6-7? 
 Sim    Não 
 
23. Verificou as suas respostas dos Exercícios de: Para Fazer das Lições 4-7? 
 Sim    Não 
 
24. Reviu os objectivos das lições para ver se era capaz de cumprir o que ali lhe era sugerido? 
 Sim    Não 
 
 


