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NOTA INTRODUTÓRIA   
 
PUBLICAÇÕES _ é link para divulgar   RESUMO de LIVROS  
                               com todos os caps. JUNTOS para facilitar a impressão.  
                                  (Mas, nada como ler o livro!)  

CAP. 01 E 02 - ORAÇÃO ATENDIDA - Tg 1.6-8 Js 1.8 Mt 7.7-8 Mc 11.23-24 
 
1- Resolva o que você deseja da parte de Deus ☺ seja específica!  

Tg 1.6-8 se tem falta, peça... com fé  
# fortaleça sua fé lendo a Bíblia, Rm 10.17 

 
2- Busque na Palavra promessas de Deus sobre esse assunto, Js 1.8  

Se pedimos segundo a sua vontade, sabemos que nos ouve...1 João 5. 
Sabemos o que é da vontade de Deus lendo a Bíblia  
☺ Deus só tem compromisso com Sua Palavra  
Jesus venceu o diabo como: ESTÁ ESCRITO Mt 4 e Lc 4  
Busque orientação da Palavra em todos os assuntos  

 
3- Peça a Deus o que deseja Mt 7.7-8  
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Deus sabe o que NECESITAMOS, MAS PRECISA PEDIR por causa do sistema. 
 
4- CREIA QUE RECEBE Mc 11.23-24 
             - Em tudo fomos abençoados ...nas regiões celestiais Ef 1.3 

- De tudo fomos providos em Cristo  
- Há uma realidade física e uma realidade espiritual  
- CRER traz para a realidade física a realidade espiritual prometida por Deus  
- A mente natural não consegue entender, Rm 
-  Isso é andar pela fé... 

 
5- Recuse-se a duvidar: fixe sua mente na resposta; Tg 4.7  

 Olhe além do se vê ‘traz à existência’ Rm... 
 Vigie seus pensamentos, Fp 4.8 nisto pensai 

 
6- Meditar nas promessas Pv 4.20-22 atenta...inclina o ouvido, não os deixes... 

 Guarda-o... São vida 9 espiritual) saúde p/ o corpo  
 Se permanecerdes em Mim e minhas palavras em vós... João 15.7  

 
7- Dar a Deus o louvor e sede agradecidos Fp 4.6 
              Não desfazer suas orações com palavras de incredulidade 
 

CAP. 03 - ORAÇÃO QUE DESTRAVA OS CÉUS - João 16.23-24, Ef 5.20  
 
1-O NOME DE JESUS João 16.23-24 pertencemos à família de Deus Ef 3.14-15 
 
2- ALEGRIA TRANSBORDANTE João 16.24 para que sua alegria seja completa 
Lança teu cuidado sobre o Senhor Sl 55.22?  
Exultai 0no Deus da tua salvação  
Pela certeza de que pedimos cf. Sua vontade, pela certeza de já ter nos ouvido. 
Certeza de que cumpre o que prometeu, Jr 1.12  
 
Por que pensa que Deus deve atender sua oração?  
Seus méritos, seu sofrimento? Você precisa ... 
Só em nome de Jesus: único mediador  
 

CAP. 04 - AUTORIDADE DO NOME DE JESUS - Mc 16.17-18  
 
               Se pedir em Meu nome, Eu o farei Jó 14.14  
               Reivindicar o que nos garante em Sua Palavra Mc 16.17-18  
Crianças na fé oram de um jeito  
precisa crescer 1 Pe 2.2  
Oração tb ‘ cresce’ ... Hb 5.12 ex: sacudir a serpente, At 28.3-6 
 
O cheque foi feito ... é só descontar no banco certo  
Se não há resposta, busque a raiz do problema: onde o pecado??? Is 59.2. 
‘Precisa estar atento: oração sem resposta e´ sinal de forma sem poder  

O Evangelho não de palavras, mas o poder de Deus... em ação!  
 
Obs.:  VIDA DE ORAÇÃO DEPENDE DO ESPÍRITO  
      Rm 8.26, 17 1Co 14.14-15, 4 Jd 20 
 

     # obedecer ordens quanto ao Esp. Sto: se vive, ANDA: GL 5.16, 24 >>> 
     > não entristecer, Ef 4.30-32 > Enchei-vos Ef 5.18-21 > não extingais, 1 Ts 5.19  
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CAP. 05 - ORAÇÃO DE MÚTUO ACORDO -  concordância  
 

Mt 18.18-20 Dt 32.30 Rm 8.26 
Autoridade para ligar e desligar  
ex: concorda em que Deus trás o comprador com o dinheiro pelo preço justo 
 
(P) crer no coração e falar coma boca. 

 
ORAÇÃO EM CONJUNTO MULTIPLICA A ATUAÇÃO DO PODER DE Deus Dt 32.30  
 
O ESPÍRITO SANTO NO MINISTÉRIO DE INTERCESSÃO Rm 8.26 1 Co 14.14   
‘orando no Espírito’... Ef 6.18  
 

ORAÇÃO DE INTERCESSÃO - a favor de outrem 
 

CAP. 06, 07 e 08 - O MAIS IMPORTANTE -  João 6.23-24 Mc 11.24-26 Atos 
27.25  
 
1- ORAR AO PAI EM NOME DE JESUS -  João 16.23-24  
 - Na nova aliança Deus nos dá novo coração, espírito novo Ez 11.19, 36.26  
 - Jesus ensinou a orar ao PAI...nosso Mt 6.9-13 
 
2- CRER QUE JÁ RECEBEU - então AGRADECE!  
 - Somos salvos pela fé, Ef 2.8-9  
 - Exercer a fé espiritual não a fé natural Atos 27.25 Paulo no navio  
 
3- PERDOAR QUANDO ESTIVER ORANDO Mc 11.25-26  
 > perdoar é abrir mão do direito de ficar com raiva  
 I)  não temos acesso ao íntimo do outro: se ele está errado, é problema dele 
        Ore por ele, 1 João 5.16  
 ii)  você só tem aceso ao seu próprio coração: 
         vigie para não dar lugar ao diabo, 2 Co 2.10-11 Ef 4.26-27 
          Qualquer coisinha pode estorvar sua vida de oração, cf EF 4.30-32.  
 iii). Precisa resistir ao diabo: - anda em derredor...1 Pe 5.... Nunca dorme!  
       - Procura ponto fraco, brecha... 
     - Poder limitado pela soberania de Deus, cf Jó cap 1 e 2 
 
COMO? SUJEITAI-VOS A Deus, OBEDECENDO À SUA PALAVRA  
                Resisti ao diabo, firme na Palavra como Jesus; está escrito, Mt e Lc 4  
                 (~) ele fugirá de vós Tg 4.7 
 
Deus prepara mesa diante de nossos inimigos, Sl 23... 

4 - EDIFIQUE A SI MESMO, ao orar no Espírito  
 

5 - INTERPRETANDO NOSSAS ORAÇÕES NO ESPÍRITO -  1Co 14.13 -17, 27-28 
 
 i) orando com Espírito e com a mente... 
 ii) ter intérprete quando ora em línguas em público, 1Co 14.27-28  
     > dom de interpretação de línguas  
      - Dom_ o Espírito dá a quem quer... para o que for útil‘ Co 12.7, 11 
 
 

CAP. 09 - ORAR EM LÍNGUAS, rio corrente de louvor,  
                              1Co 12.7-10 Ef 5.18-19 Jo7.37-39 
 
LÍNGUAS_ evidência inicial do batismo no Espírito, Atos 2.4 Ef!.13  
                   corroborados Ef 3... fortalecido, Ef 6  
                   Enchendo-vos... Ef 5.18-19 é:  sendo continuamente cheios...  
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Crê em Mim como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão de seu ventre Jo 7.37-39 
Segredo de vitória em todas as áreas de vida: 
anda no Espírito e jamais satisfareis concupiscências da carne, Gl 5.16  

CAP. 10 -  ORANDO EM NOVA DIMENSÃO - 1Co 12.2, 4 e 18  
                    i)  edificando-se... Judas 1.20  
             ii)  modo de engrandecer a Deus, Atos 10.46  
                    iii) expressa comunhão com Deus no Espírito  

CAP. 11, 12, 13 - TIPOS DE ORAÇÃO - Mt 21.22 Mc 11.24 Lc 22.42  
 
Toda oração e súplica...todo o temo, no Espírito Ef 6.18  
 
1- PETIÇÃO em prol de si mesmo Mt 21.22 pedir...crendo Mc 11.24 crendo, tê-lo-eis  

Há promessas: Ex 23.26 remove enfermidades e dá vida longa  
Is 1.19 se guardar os mandamentos, terá O MELHOR  
3João 2 Deus ama a prosperidade do Seu servo Sl....  
Deus quer suprir nossas necessidades em todos os aspectos Mt 7.11  

 
2- CONSAGRAÇÃO Lc 22.42 de Jesus no Getsêmane.  

Submete sua vontade pessoal à vontade de Deus  
 
3- ADORAÇÃO Atos 13.1-4 tempo consagrado a considerar o Senhor  

i) tempo dedicado a servir ao Senhor: adoração, louvor, dar graças  
ii) prepara a revelação do Senhor Atos 13.2  
iii) é tremendo poder de vitória Lc 24.52-53  

 
LOUVOR: CARACTERÍSTICA DA IGREJA PRIMITIVA  
                                                                        At 16.22-25 2Cr 20.15,17-19,21-22   

i) Paulo e Silas na prisão, Atos 16  
ii) rei Josafá... 2 Cr 20 tendo começado a louvar, o Senhor pôs emboscadas 
iii) prática comum na igreja primitiva Lucas 24.50-53 ..........pg 61 

CAP. 14 - ORAÇÃO UNÍSSONA - Atos 4.23-31  
 
A cura de um coxo á entrada do Templo faz Pedro e João serem presos At 3.6 
Soltos, procuraram os irmãos e’ unânimes levantaram a voz a Deus’ At 4.23  
Notem que ‘ soltos... foram procurar is irmãos...>ali o Senhor ordena a bênção Sl 133 
 
’ isso é ser Igreja do Deus vivo: fizeram oração unânime e específica:  
olha para suas ameaças e concede-nos anunciar com toda a intrepidez a Palavra  
RESULTADO tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam...Atos 4.31 
 
Como quando Paulo e Silas cantavam hinos na prisão: 
‘tamanho terremoto sacudiu os alicerces’ Atos 16.26, 29-31 
E o carcereiro juntos com toda sua família foram salvos 
 
Decorar; todos estes perseveravam unânimes em oração Atos 1.14 

CAP. 15 - ORAÇÃO DE CONFIANÇA - em momentos de adversidade  
              ‘Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós’ 1Pe 5.7 
 
1- Alguns problemas surgem por não se observar certos princípios da Palavra  
 
2- Certas orações não obtêm resposta por não se observar princípios da Palavra  
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3- Sabem que Deus cuida e supre, mas há cristãos ansiosos, tristes, desesperados 
‘Ele tem cuidado de vós’ 1Pedro 5.7  

 
4- (G) Fazendo o homem a sua parte, Deus certamente fará a dEle!  
          Deleita-te no Senhor, Ele satisfará desejos do teu coração  
          Entrega teu caminho ao Senhor, confia nEle e Ele tudo fará’ Salmo 37.4-5 
          Lançando sobre Ele a tua ansiedade ... 1Pe 5.7 
 
Uns oram..., mas não largam / pegam de volta o fardo de seus problemas 
Outros, amam o fardo de seus problemas por receberam atenção dos outros  
 
5- PREOCUPAR-SE é absolutamente inútil, ineficaz, nocivo Mt 6.25-27 Lc 12.22  

Há os que pensam que sem se preocupar...não mostram importar-se com a situação  
          fato é que> não serão atendidos em suas orações  

 
6- PREVIDÊNCIA, não preocupação, é gabarito de Deus aos seus filhos Lc 14.28>>> 
 
7- ANSIEDADE ANULA A ORAÇÃO Fp 4.6 

Traz consigo tormento, dá brecha para o inimigo, impede o agir de Deus!  
Entrega / lança: significa abrir mão, sair de seu controle: está no controle de Deus  
’não dormita nem dorme o Santo de Israel’ Sl 121.4  
‘aos Seus amados Ele dá enquanto dormem... Sl 127.2  
ele nos fez agradáveis a Si no amado...’ Ef 1.6  
OUVE, CRÊ, PRATICA: é a parte do filho de Deus, João 14.14 o mais, Ele fará!  

CAP. 16 - O QUE JESUS DISSE A RESPEITO DA ORAÇÃO - Mt 6.5-13 
 
Jesus ensinou a oração padrão: Pai nosso...Mt 6.5 -13  
 
1- Não como os hipócritas ...oram em pé, para serem vistos /aplaudidos  

(Não cultivam a comunhão com Deus no íntimo)  
 
2- em particular... sobre seus problemas particulares!  

i) conhecedores da Palavra para observar Seus princípios  
ii comunhão com Deus cultivada no íntimo, todos os dias 
iii) costume de conversar com Deus  

 
3- Não como os gentios ... sem vãs repetições ... Mt 6.7 Mt 7.7  

Pensam convencer, dobrar a Deus com suas lindas palavras, justos argumentos  
 
Deus ouve, atende a oração da fé  
 

PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ORAÇÃO  
 
1- Pai ...  Esta oração só devida se feita pelos que foram feitos filhos de Deus  

   Nosso... nivela e iguala a mesma condição e atenção a todos  
- Que estás nos céus, santificado seja. Teu nome  
 # fixa nossos olhos em Deus, bem acima de nós mesmos 
  Que vê com perspectiva própria, eterna.  

 
2- Venha o teu reino... clama pela Soberania de Deus no mundo  

- Seja feita a tua vontade, rende seu EU ao Senhor  
  (P) busca 1º o Seu reino e justiça, todas as coisas lhe são acrescentadas, MT 6.33 

 
3- O pão nosso ... sabe que seu suprimento vem de Deus  

- De cada dia ... não se preocupa, ‘ basta ao dia o seu mal’  
  Dá-nos ... mesmo sabendo o que precisamos, é preciso PEDIR 
- HOJE... é oração para ser feita a cada dia...  

4- Perdoa nossas dívidas... consciente de seus pecados, confessa-os  
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- Como perdoamos nossos devedores... observa diretriz da Palavra: PERDOA Mc 
 
5- Não nos deixes cair em tentação... ciente das investidas do diabo, não confia em si 

Deus ‘poderoso para nos guardar de tropeçar Jd 1.20  
‘Em pé, veja que não caia ‘  

 
6- Livra-nos do mal ... o mundo jaz no maligno _ vivemos rodeados pelo mal  

‘As portas do inferno não prevalecerão contra ela’ ... 
7- Teu é o reino, o poder e a glória para sempre ... 
               LOUVA por reconhecer a soberania e supremacia de Deus  

 

CAP. 17, 18, 19  
O QUE mais (além do Pai nosso) JESUS DISSE SOBRE A ORAÇÃO  
 
1- (P) Deus quer dar boas coisas aos Seus filhos Mt 7.11 
2- Deus só interfere se o homem quiser, pedir Mt 7.7  

Êx 22.23 Se de algum modo os afligirdes, e (SE) eles clamarem a mim,  
xq_ Eu certamente ouvirei o seu clamor’  
A imagem de Deus como Pai é maculada pela imagem do pai humano ou pelas religiões 
Contexto cultural da época: ‘batei, abrir-se-vos-á.. Mt 7.7 ‘ quanto mais...’ 7.11 
 #  entendiam: que a pessoa era conhecida do dono da casa  

3- Se não obtemos resposta imediata, é preciso se fazer conhecido do’ dono da casa’  
            - passando mais tempo em conhecer Deus através da Palavra  
            - Crer que Ele existe e é galardoador dos que O buscam Hb 11.6  
 
4- ORAÇÃO DA IMPORTUNIDADE Lucas 11.5-13 - importunidade da fé, não da incredulidade 

Se já orou, creia que recebeu.  
Se está demorando: peça de outro jeito: agradeça, lembre a Deus Suas promessas, 
Reafirme sua fé declarando crer em Sua Palavra (promessas)  
Lembre-O de que está contando com a resposta como certa  

5- Se disser, crendo, recebereis ...Mateus 21.18-22 e Marcos 11.12-14, 20-24 
Obs.: examinar vários textos sobre um mesmo episódio ou assunto amplia a perspectiva  

 
SE NÃO RECEBEU? POSSIBIILIDADES: 

1- Pecado não confessado: Is 59.2 rebeldias, 1Pe 3.7 idolatrias, soberba,  
2- Incredulidade, ânimo dobre Tg 1. ............ 
3- motivos errados Tg  

Condições apontadas por Jesus:  
            - PERMANECER ...em Jesus, as Minhas palavras em vós João 15.7-8 
             (aqui, a fé está implícita, pois a fé vem pelo ouvir a Palavra, Rm 10.17)  
 
5.1- é diferente de assentimento intelectual : é a Palavra acolhida e crida no coração  
            ‘escondia a Tua Palavra no meu coração para eu não pecar contra ti’ Sl 119. 11  
 
5.2- Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. QUEM ME SEGUE (anda na Palavra) 
             não andará em trevas mas terá a luz da vida’ João ....  

A Palavra ESCLARECE meu coração, Sl 119.105  
‘lâmpada para meus pés é a Tua Palavra, luz para meu CAMINHO’  
Não diz nada sobre ficar PARADO: é para ANDAR  
Esclarecidos, precisamos ANDAR NA LUZ ... 1 João 1.7 -9 ...2.2  
João 3.19- 21 Salmo 51.6 e 1 João 7.-9  
# falar a Deus, momento A momento, a verdade que há em meu íntimo  

 
5.3- VIVIFICA-ME SEGUNDO A TUA PALAVRA Salmo 119.125  
            # há LOGOS: a Palavra de Deus em geral  
               há RHEMA: a Palavra que Deus fala ao coração e que produz vida. 

  Dá certeza: ‘ o Espírito testifica ao meu coração’ Rm 8. 
 
6- PERSPECTIVA DO EVANGELHO DE JOÃO João 14.10-14, 16.23-24  

João 14... no grego, dá a idéia de  
REQUERER SEUS DIREITOS CONQUISTADOS POR JESUS NA CRUZ  
É dar palavra de ordem ... tendo em vista o que Jesus conquistou por nós na cruz 
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o Senhor ‘dá ordem aos Seus anjos que obedecem à voz da Sua Palavra’ Sl 103.20 
# ao declararmos a Palavra dada ao nosso coração, damos voz á palavra de Deus  
Jesus nunca orou pelos enfermos: Ele mandou a doença ir embora  
’ crê em MIM, fará também as obras que eu faço...’ João 14.12  
> Sobre orar pelos enfermos, há orientação em Tiago 5.14-16  
Jesus impunha as mãos e ordenava: Vai-te, seja feito conforme a tua fé, Mt 8.13  
‘ e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai... João 14.13 
        > e se Eu for enviar-vo-lo-ei ...’ João 16. 7-11  
#  a IGREJA só começou com a descida do Espírito Santo em Atos 2  

 

CAP. 20,21 - O QUE PAULO DISSE SOBRE ORAÇÃO - 1 Ts 5.16-18  
1- ORAI SEM CESSSAR ENTRE REGOZIJAI-VOS e EM TUDO DAÍ GRAÇAS  

Poderia ser traduzido por: não desistir de sua vida de oração  
Um belo ‘sanduíche’ de regozijo. Oração ... EM tudo dar graças!  

 
2- ORAR PELAS AUTORIDADES, ANTES DE TUDO 1Tm 2.1-2, 8  
             # cristãos deveriam ser influência decisiva nos rumos de uma Nação 

‘Se o meu povo, que se chama pelo meu nome...sararei a sua terra’ 2 Cr 7.14 
A Abraão que intercedia por Sodoma, Deus disse: Não a destruirei por amor aos dez’ Gn 
18.32 

 
2.1 ORAR ‘levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade’  
 
3- ORAÇÃO DA SANTIFICAÇÃO dos alimentos 1Tm 4.1-5  

Em meio à maior apostasia o cristão continua a orar, dando graças  

CAP. 22, 23 - O QUE OUTROS DISSERAM SOBRE A ORAÇÃO  
 
1- TIAGO 5.13-18 > sofrendo... alegre... doente? 
# instrução a líderes leigos à IGREJA incipiente  
Nem toda doença é causada por pecado, mas aqui há exemplo de situações: 
 
1.1    se houver cometido pecado (ignorado) ser-lhe-ão perdoados  
1.2    se lembrar de pecados cometidos, precisa confessar. 
1.3    confessar pecados é caminho da cura da alma, de relacionamentos, etc.  
 
 
2- TIAGO 5.17-18: ... Elias ‘homem semelhante a nós’  

‘ Muito pode por sua eficácia a oração de um justo’ 2Co 5.21  
 Não por justiça própria, mas por ter sido justificados pela fé no sangue de Cristo  
‘Tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Cristo ‘ Hb 10.19  

 
3- JUDAS 1.20-21 > orando no Espírito há edificação espiritual ao orar em línguas 
               - a fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus, Rm 10.17 
 
4- 1 Pedro 3. 1-6, 7, bom relacionamento conjugal  

- Homens... viver a vida comum dólar com ENTENDIMENTO 
- Mulheres, ganhar maridos sem palavra alguma, pelo porte ... 
  1Pe 3.12 orações dos justos = justificados  
  olhos do Senhor repousam sobre os justos (justificados) 2Co 5.21 
- Seus ouvidos atentos ao seu clamor 
☺ Só pecado pode impedir Deus de nos ouvir Is 59.2  
  1Pe 4.7 VIGIAI e ORAI > Marcos 13.33  

 
5- João 5.14-16: pedir segundo Sua vontade é cf a Palavra, João 15.7  

Orar pelo irmão em pecado  
Não orar pelo pecado ‘para morte’ : contra o Espírito Santo,  
Aos que voltaram para o que deixaram Hb 6.4-6, 10.26-29  
Negar a Cristo voltando ao judaísmo Pedro cão  
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6- ORAÇÃO TRI DIMENSIONAL DE JOÃO, 3 João 1.2 

Acima de tudo oro pela prosperidade, saúde e alma (Bênçãos espirituais)  
 
7- HEBREUS 10.19 tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus  
 

CAP. 24,25,26 - A VONTADE DE DEUS NA ORAÇÃO -  João 15.7  
 
1- Segundo Sua vontade, 1 João 5.16: é segundo A PALAVRA, Sl 119.105  
                          Com fé, Rm 10.17  
2- Pela salvação dos pecadores João 3.16 2Pedro 3.9 Atos 16.31 João 
            - Ninguém vem a Mim se pelo Pai não lhe for concedido 
 
3- Autoridade para reivindicar a família Atos 16.31  

   obs.:  não anular orações com confissões negativas  
 

4- Permanecendo em Cristo, e a Palavra permanecente em nós, Jo15.7 
                         ‘Maneja bem a palavra da verdade, 2Tm 2.15 
 
5- Sobre a cura, Isaías 53.4-5 Mateus 8.16-17 1Pedro 2.24  
 
6- Procure na Palavra o padrão de Deus para aquela situação ou caso 
 
7- Agir cf a Palavra e cf a sua fé, 1Pe 5.7 3João 1.2 Fp 4.19 
  

7.1 Precisa conhecer a Palavra João 5.39 examinais testificam de Mim  
              1João 5.14-15 a confiança: 2º Sua vontade 
 
7.2 Ansiedade vs oração 1Pedro 5.7 Fp 4. 6  
 
7.3 Bênção financeira (P) daí dar-se- vos- á ... Lucas 6.38 com alegria, 2Co 9.7 

(P) ao que supre missões, Fp 4.10-18  
(P) aos seus amados (Jo 8.29) dá enquanto dorme, Sl 127  
(P) TRABALHE ... Ef 4.28 e 2Ts 3.12  
Tb pelas Nações pagãs, Salmo 2.8 e por obreiros para a Seara, Mt 9.38  

 
# - a tempo, Sl Sl 32.6 Pelo que todo aquele é piedoso ore a ti, a tempo de te poder achar; 
no trasbordar de muitas águas, estas e ele não chegarão. 
Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para... misericórdia e achemos 
graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno’ Hb 4.16  
- prevenindo situações críticas: nem no inverno, nem no sábado, Mt 24.20 
> Eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça, Lc 22.32 
 
 Há casos em que convém orar: : ‘segundo a Tua vontade,’ ...  
 Mas podemos / devemos orar dizendo  SEGUNDO A TUA PALAVRA, Jr 1.12 , Lucas 5.5   
                                                                    Citar o texto, assim, damos voz à Palavra de Deus:   
‘Bendizei ao Senhor, vós anjos seus, poderosos em força, que [cumpris] as suas ordens, 
obedecendo à voz da sua palavra!  Sl 103.20 
 
TORNAI-VOS PRATICANTES da Palavra e não somente ouvintes Tg 1,22 -x- fim resumo  
 
Rv vc  - ORA K. HAGIN 

link  publicações      capa 


