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Nota explicativa
Com o intuito de incentivar a leitura bíblica diária e uma vida de oração regular,
apresentamos versículos que revelam a orientação específica do Senhor sobre a oração É
bom comprar um caderno espiral, “espetar” uma caneta esferográfica no arame e deixar junto
com a Bíblia em lugar à mão (exemplo: sobre a geladeira, no canto da mesa do café da manhã,
etc.... A idéia é copiar um versículo por dia, tendo o cuidado de ler também o contexto de cada
referência indicada. Que a Palavra nos instrua e nos motive a trazer para a realidade do
cotidiano,
A maravilha desse privilegio que é.…ORAR, falar com Deus
Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Sl 139. 7
Nosso intuito não é ser meramente informativo; nosso intuito é instruir. Quanta vezes
o instrutor da autoescola repetiu as mesmas palavras até que você afinal aprendeu: captou,
tomou para si conseguiu saber e fazer como devido sem o instrutor ao seu lado.
. Receba as repetições como velhas amigas que o colocam e mantém no trilho
certo. O esquema de cada capítulo pode ser impresso e considerado isoladamente em aulas
para discipulados. Não convém serem lidos todos de uma só vez. Melhor considerar um capítulo
por semana copiando e meditando nas referências, para ‘digerir’ bem as idéias /fatos
apresentados.

1- ORAR é PRIVILÉGIO
> a Trindade tem um interesse dinâmico pela oração
# e particularmente, em você - quando se dispõe a orar.
1.1 Deus nos convida e motiva a orar, prometendo sua atuação e resposta.
- “Clama a mim, responder-te-ei, ensinar-te-ei...” _ Jr 33:3
- “Pedi... buscai... batei...” Mt 7: 7 - 11
- “Invoca-me no dia da angustia, te livrarei...” Sl 50:15
- “do seu templo ouviu Ele a minha voz...” 2 Sam 22: 7
- ”clamavam ao Senhor e ele os ouvia...” Sl 99: 6
- “Bendito... Deus que não rejeitou minha oração” Sl 66 :20
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1.2 Jesus está, hoje, à direita de Deus e intercede por nós.
* Você é alvo da intercessão de Jesus: “Ele tem cuidado de vós” 1 Pe 5. 7
# Nós temos especial zelo pelo que pagamos caro; não é mesmo Imagine como
Jesus zela por nós, sendo que o preço pago por nosso resgate foi altíssimo: Seu
precioso sangue, derramado até à última gota, quando morreu na cruz em nosso lugar.
“... e pelos transgressores intercede. ” Is 53:12
“Jesus à direita de Deus, ” Rm 8:34
“Jesus vivendo sempre para interceder...” Hb 7:25
“Sabendo: fostes resgatados... pelo sangue...” 1 Pe 1:18-19
1.3 Quando entre nós, Jesus deixou-nos exemplo:
“... mas eu roguei por ti...” Lc 22: 32
“...pondo-se de joelhos, orava...” Lc 22: 41
“Eu rogarei ao Pai, dará outro Consolador...” João 14:16
“Não rogo só por estes, mas pelos que hão de crer...” João 17:20
1.4 O Espírito Santo “trabalha” enquanto oramos:
Ajuda nossas fraquezas...pois não sabemos pedir como convém _ Rm 08:26-27
Toda a Trindade se ocupa daquele que ora
Deus quer responder às nossas orações.
Então, por que tantas vezes elas parecem cair no vazio?
1.5 Condições para nossa oração “chegar” ao trono da graça;
Por intermédio de Jesus Hb 10:19
Cuidado em não entristecer o Espírito Santo Ef 4:30-32 > orando no Espírito Jd 20
Sem pecado escondido Sl 66:18 > Andando em comunhão com Deus 1 João 1: 7
Admitindo a verdade sobre si mesmo João 3:19-21
Confessando todo pecado consciente 1 João 1: 9
Obedecendo à orientação da Palavra 1 João 3. 22
com fé Tg 1. 6-7 Hb 11.6
Transformando toda ansiedade em motivo de oração Fp 4.16
1.6 Especial aos maridos: ‘ para que não sejam impedidas a vossas orações’, 1Pe 3.7
Viver a vida comum do lar com discernimento 1 Pedro 3.7
Coabitar [inclui área sexual] com entendimento [Corr] tendo consideração
Lembrando que são iguais perante Deus [co-herdeiros...]
1.7 - Há ênfase toda especial quanto à necessidade dos cristãos se reunirem para orar:
Uma promessa maravilhosa: a presença de Jesus, Mt 18:18-20
Exemplo de Jesus, quando angustiado Mt 26:38
Exemplo dos discípulos At 1:14
Exemplo da igreja primitiva At 2:46-47
O segredo do testemunho eficaz e da unidade fraternal, At 4:31-32
Ainda acha que orar é coisa de velhinha desocupada?
# ou pura perda de tempo?

2 - DEFINIÇÃO: O QUE É ORAR?
- Será como uma lista de desejos feita a um gênio “da lâmpada”?
- Será como uma carta a “Papai Noel” pedindo coisas para satisfação pessoal?
- Ou será como um rosário de lamentações sem fim?
- Será um meio de manipular a Deus?
O R AR É F AL AR C O M DEU S !
Que privilégio! Orar é a atitude de um coração que responde prontamente ao apelo do Senhor:
Quando Tu disseste: -Buscai o Meu rosto; meu coração te disse a Ti:
- Teu rosto, Senhor, buscarei. ” Sl 24:
Além do clamor à intervenção divina nas várias situações apresentadas
RESULTADOS DA ORAÇÃO
2.1 Dar entendimento: o salmista estava confuso devido a padrões correntes no mundo
mas alheios à vontade de Deus, e seu coração se endurecia
- ‘até que entrei no santuário...então entendi” Sl 73:17
2.2 Transformar-nos, “Rogo-vos... que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional... Rm 12:1-2,
> e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos...”
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2.3. Faz-nos olhar para os outros ou para o alto.
Geralmente oramos para que Deus resolva nossos problemas e como eles nunca acabam
pois Jesus nos preveniu “ no mundo tereis aflições...” Jo 16:33]
- Então, ficamos só girando em torno de nós mesmos, incapazes de olhar além de nós.
Ex. de Jó: quando ainda estava “na pior”: tendo perdido todos os filhos, e todos os bens,
- cuja esposa dissera que seria melhor ele se matar
- cujo os amigos insinuavam que ele não deveria ser tão justo como se fazia, dizia ser
Jó olhou para o alto e viu Deus de maneira pessoal e profunda (Jo 42:5) como jamais
antes em sua vida. Logo em seguida, recebeu de Deus a ordem de orar por seus amigos,
mas os problemas de Jó continuavam os mesmos. Então, o que aconteceu?
“Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos” Jó 42.10
* Nos Salmos há muitas referências de que Deus atende ao clamor do aflito,
(pobre, necessitado, órfão, viúva, oprimidos, enfim: dos desamparados)
mas com Seus filhos, Ele quer estabelecer um relacionamento pessoal através da oração
O Senhor Reina: sempre responde à nossas orações: Sim, Não ou Espere... Sl 93.1
Não podemos obrigá-lo a agir quando queremos, como nós queremos

3- COMO ORAR
INSTRUÇÕES SOBRE A ORAÇ ÃO
A Bíblia é um livro extremamente prático, e dá todas as instruções necessárias para que
- a vida dos filhos de Deus seja conforme o padrão do Pai, inclusive quanto à oração.
3.1. Deus quer que oremos, Mt 7: 7 Lc 18:11 Jr 33.3
A tempo, Sl 32.6, Hb 4.16
3.2. Como devem ser nossas orações:
- Sem alarde: o ministério da oração não dá Ibope > Objetivas Mt 6:5, 7
- Diárias: a cada “hoje” (Mt 6:11 2)
> Práticas , Mt 24:20,..Lc..13:18
- Perseverantes Mt 26:44, Lc.18:01
>. Constantes, 1Tess 5:17
3.3. E quanto à nossa atitude?
- Perdoando Mt 6.12
>. Acertando relacionamentos, Mt 6.12, 5:23-24
- Vigilantes, Mt 26:41 Lc 21:36
>. Em satisfação, Hb 12:14
- Em submissão, Mc 14:36
>. Com humildade, Tg 5:16
- Sem ira, nem animosidade, 1Tim 2:8 Ef 4:30-32
- cautelosos quanto a servimos de motivo de tropeço ou fofocas.
- vigilante: ‘ em pé, veja: não caia!
- Consciente de suas próprias áreas fracas
- cuida para não passar imagem de santarrão / santarrona
3.4 - Por quem orar? Pelos irmãos; pelos missionários, 1Tess 5:25
Pelas autoridades 1Tim 2.1-3
Por obreiros, Mt 9:38 Lc 10:2
Pelos missionários; pelos pastores, Hb 13:18
Uns pelos outros, Tg 5:16
3.5- Pelo que orar? - Pela pregação da palavra 2 Tess 3: 1
- Por cura das feridas da alma tanto quanto por saúde Tg 5:1
- Por direção Sl 5: 8, 17:5
- Por proteção Sl
17:8 Mt 6:13
João 17:15
- Por ansiedades Fp 4: 6
- Por cuidados Sl 55:22 1Pe 5.7
- Por temores Sl 34:4
- Por vitória sobre O inimigo, Mc 9:29
- Por vitória sobre adversários Sl 18:34, Sl 13:3-4
3.6- Em qual estado de alma? - Aflito ou contente Tg 5:13
- . Cansados, sobrecarregados, oprimidos,
Mt 11:27-30
- . Abatidos [derrotados pelo inimigo] Sl43:5 e 42:6-11
- . É preciso voltar para agradecer, Lc 17:15
- Atribulados, angustiados, tentados, triste, Sl 18:6
Lc 22:40-44, Lc 42:5-11 Mt 26:38-39
.
3.7-

E X E M P L O S D E O R A Ç Ã O : Negativo, Lc 18:10 -12
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Positivo Lc 18:13
Resultado Lc 18:14
Obs. Não há pretensão de esgotar o assunto. Objetivamos incentivar a pesquisa bíblica

4 – ORAÇOES DE JESUS
“Deixou-nos exemplo para seguirmos suas pisadas” 1 Pe 2:21.
A vida de oração de Jesus é o modelo.
Que nossa experiência diária cresça em busca da amplitude da visão e da ação dEle
4.1 ASSUNTOS: Agradecimento
João 11:41 Mt 11:25
Submissão João 12:12-30 Mt 27:28
Gloria de Deus: Pela redenção João13:31 14:13 1Pe
4:11
Pelos frutos João 15:8 Gl 5:22
Pela negação de si mesmo, João 21:18 Gl
2:20
Promessa do Espírito Santo João14:16 Lc..11: 9-13
Intercessão João 17: 9, 20
Pela unidade dos discípulos, João 17:11, 21
Proteção João 17:15 Mt 6:13
Benção aos alimentos, Mt 26:26-27,
Mt 14:19
Prevenindo situações, Lc 22:32, A tempo,
Clamor por livramento, Lc 22:42
Aceitação da vontade de Deus, Lc 27:46
4.2 ALGUMAS SITUAÇÕES DE ORAÇÃO DE JESUS:
Em particular Mt 14:13 Mc 6:46 Lc 5:16. De manhã cedo Mc 1:35
Num jardim Mt 26:36 Mc 14:32 Jo18, 1 Num monte, Mt 14:23
De joelhos, Lc 22:41 Mt 26:39 Depois de um milagre, Mc 6:46
Em comunhão com os discípulos Mc 6:30-31 Lc 9:18
4.3 O QUE ACONTECEU ENQUANTO ORAVAM:
Viram a glória de Jesus Lc 9: 28 - 35
Conheceram sobre a cruz Lc 9:22
Receberam instrução Lc 11:1
Jesus recebeu consolo de anjos Lc 22:39 - 46
Obs. Lembre-se de copiar - O R A Ç Ã O as referências, ao menos uma por dia

5 - ORAÇÃO NA IGREJA PRIMITIVA
Vamos aprender com os primeiros discípulos, observando através do livro de Atos,
. Como eram as orações na Igreja primitiva.
Perseverantes, unânimes, At 1:14. Em busca de direção, Atos 1:24
Perseverante, At 2:42. Diária, unânimes, Atos 2:46
Segredo do crescimento em número, At 2:47 Presença no culto de oração...Atos 3:1
Na dificuldade, reconhece a soberania de Deus, At 4:24-28
Apresenta a situação, pedem ousadia para falar, At 4:29-31
Diariamente: no templo, de casa em casa, Atos 5:42
Retaguarda de oração dedicada, Atos 6:4 Escolha de diáconos, Atos 6:6
Entrega total a Deus, Atos 7:59 Perdão aos perseguidores, Atos 7:60
Exortação ao arrependimento e oração pedindo perdão, At 8:22
Interseção pelos pecadores, Atos 8:24
Primeira oração de Paulo: buscar, conhecer a Deus, At 9:5
Oração por vida aos mortos (espiritual) At 9:40 Oração de contínuo, Atos 10:2, 9
Deus anota nossa vida de oração, At 10:4 Orientação durante o tempo de oração, :9
Só um coração apaziguado pode glorificar a Deus;
Motivo: Deus dá arrependimento para a vida, At 11:18
Oração incessante, Atos 12:5 Oração pelos encarcerados, Atos 12:12
Recebendo resposta à oração, Atos 12:16 Jejum + oração antes de missão, At 13:3
Jejum + oração antes de escolha, Atos 13:23
Encomendados à graça para a obra, Atos 13:26-28 Na prisão, Atos 16:25
Antevendo dificuldades, Atos 20:22,23,26 Lc 3:32
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6 - SEGREDO DE ORAÇÕES RESPONDIDAS
6.1 Elias era homem sujeito às mesmas paixões, um homem comum, Tiago 5:16-17
No entanto, a vida de Elias revela que Maravilhosas intervenções de Deus
- resultavam de PRINCÍPIOS espirituais devidamente observados:
Quais princípios resultaram em orações atendidas pela intervenção de Deus:
A Elias andava “na luz”
1 Reis 17:1
João 1: 7
B Pede o que Deus dissera que faria
Dt 28:15, 24
C Conhece a Palavra e age de acordo 1 Reis 17: 2- 5
Resultado: intervenção maravilhosa
6.2 - A situação piora, 1Reis 17:07
Sempre achamos que as respostas de Deus melhoram as situações e ficamos perplexos
quando isso não acontece: pensamos em Deus como Papai Noel ou gênio da lâmpada?
É preciso entender que “os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Jr ..
a) Elias ouve a palavra e age de acordo, 1 Reis 17:8-11,16
b). Que situação! Já aconteceu de você esperar uma “porta aberta” e encontrar mais
dificuldades? Qual a sua realidade? Veja como Elias agiu à circunstancia
desanimadora: – “Não temas...”
c). Ele exerceu sua fé e animou a mulher a confiar em Deus.
Resultado: intervenção maravilhosa,1Rs 17.16
6.3 A situação complica, 1 Reis 17:17
a) A reação da mulher foi de culpa e acusação, I Reis 17:18
# Novamente a perplexidade: esperando ‘tudo azul’ por estar servindo a Deus,
- ocorre ser tocado seu ponto mais querido. Qual seria sua reação?
b) Elias não diz nada à mulher: AGE diretamente na situação, 1 Reis 17:19-21
c) APELA a Deus: só quem pode resolver o caso; por isso, pede, insiste, persiste.
- Relatou a situação, vs 20
- Identificando-se (deitou sobre o menino três vezes)
vs 21
- Humilhou-se “rogo-te” vs 22b
- Sabia que Deus não tinha “obrigação de atender”
- Estava pedindo favor
R e s u l t a d o s : i n t e r v e n ç ã o m a r a v i l h o s a , 1Reis 17:23-33 [17.24]
Conhecimento pessoal do Senhor deu consistência a ministério de Elias
6.4 A situação fica realmente perigosa: Elias ameaçado de morte, 1Reis 18:1, 10
A). Elias ouve a palavra e age de acordo 1Reis 18:02
B). Reafirma seu andar na Luz 1Reis 18:15 - 1 João 1:07
C). Terrível confronto
1Reis 18:18-20
D). É preciso decidir
1 Reis 18:21
E). É preciso restaurar
1 Reis 18:30
# conforme orientação da palavra: Js 4:21-24 Mt 5:23,24; 5:41
D). Só então: Oração curta e objetiva, cujo motivo era: “Só Tu és Deus/
1 Reis 18:36-37
R e s u l t a d o s : i n t e r v e n ç ã o m a r a v i l h o s a e A d o r a ç ã o 1 Reis 18:38-39
6.5 - Situação constrangedora:
Elias afirma o que Deus disse que faria, mas ainda não chovia 1Rs 18:41-42A
Vai ao monte: ora, insiste, persiste: com base na Palavra de Deus 1 Reis18:1, 41-43, 44
R e s u l t a d o s : i n t e r v e n ç ã o m a r a v i l h o s a 1 R s 18:45
6.6

Ele corre 32 Km, em poucas horas, à frente do carro do rei até a cidade de Jezreel
- após ter matado 400 sacerdotes de Baal!
# será que, sozinho, matou todos eles?
A) a esperança do reconhecimento da gloria de Deus, triplica a forças de Elias
B) mostra profundo conhecimento das Escrituras (até em detalhes) 1 Sm 8.11
orientação dada aos reis: ter batedores `a frente de seus carros Rs 18.46
C) age em pronta obediência à orientação de Deus
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6.7. Não dá para entender: Jezabel diz que vai matar Elias! 1 Rs 19.1-2
Situação: Mesmo à vista do poder de Deus, Jezabel revela coração extremamente endurecido
e vingativo, ameaça matar Elias.
Obs.: essa, nem Elias aguentou!
Reação: Fuga e depressão 1Rs 19.
R e s u l t a d o : i n t e r v e n ç ã o m a r a v i l h o s a I Reis 19:05-21
Vamos observar mais de perto esta intervenção de Deus na depressão de Elias:
* A gente pensa que... quem anda bem no centro da vontade de Deus é como “mocinho” de
filmes de cowboy! Então, o que dizer da vida de Elias? Ele havia passado um longo tempo
(três anos e meio) de solidão, sede e escassez, culminando com um episódio de extrema
tensão diante de todo o povo. Correu uma longa distância movido pela esperança de ver a
rainha pagã se render diante do poder do Senhor e agora...[pensa] teria sido vão todo aquele
sofrimento? Jezabel não se deixará impressionar pelo Senhor e ainda, estava determinada a
matar Elias.... Foi demais!!! O que você teria pensado numa situação dessas?
Para que sofrer tanto? Foi tudo palhaçada? Onde fica o poder de Deus? O que vai ser de mim?
*É maravilhoso Deus registrar como tratou Seu fiel servo
naquele momento tão difícil > tudo escrito para nosso ensino
1- Nenhuma palavra de recriminação
2- Entende, respeita, o cansaço físico de Elias – deixa-o dormir;
3- Mandou um anjo para servir-lhe uma refeição. # Como é gostoso um pão quentinho!
4- Especialmente quando sedentos e cansados! O anjo não apenas fala com Elias.
5- Toca-o # como faz falta um toque de afeto um olhar compreensivo...
6- Ninguém o apressou: foi andando devagar 40 dias e 40 noites para percorrer 320 Km
# quando fizera 36 Km em poucas horas
7- Interesse pessoal do Senhor que se revela:
- Por Sua presença, falando com Elias 1 Reis 19: 9
- Por Sua abordagem: querendo ouvir “que fazes aqui Elias? ”
- O Senhor toca na ferida: coloca-o perante a face do Senhor.
# Quando os problemas persistem por que nos escondemos do Senhor?
O Grande e Eterno Deus sabe falar mansa e delicadamente e sabe quando os Seus precisam
# dEle dessa forma, o que faz mudar a atitude íntima de Elias.
> 1 Consegue a atenção de Elias > 2 coloca um objetivo > 3 dá-lhe uma tarefa:
# providenciar o juízo de Deus aos impertinentes e obstinados idólatras.
1- Consola Elias, revela o que ele não sabia: pensou que estivesse só, porém havia outros.
- O que você tem pensado a respeito de sua situação? Deixe que o Senhor o console
- Lembre-se: você conhece apenas uma faceta, o Senhor tem pleno conhecimento
“ Anuncio o fim desde o princípio ” Isaías 46.10.
2 - Deus providencia um amigo e sucessor: para Elias conviver e ensinar [ discípulo ]
Segue-se um tempo de obscuridade na vida de Elias 1 Reis 20 a 21:16
3 - Então, novamente, o Senhor fala e Elias obedece 1 Rs 21:17
A mensagem é de juízo, 21:19,21-24
R e s u l t a d o: a tão esperada a conversão de Acabe 1Rs 21:27
É preciso aprender a esperar pelo tempo do Senhor:
“Eu, o Senhor, a seu tempo o farei prontamente” Is 60.22
Obs.: Elias não viu: não passou pela morte, foi trasladado em um carro de fogo, 2Rs cap 2
mas cumpriu-se o que o Senhor dissera a respeito de Jezabel, 2 Rs 9.30-37

07- QUEM SE COLOCOU NA BRECHA?
“E busquei (diz o Senhor) dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e
estivesse na brecha perante Mim por esta terra para que eu não a destruísse; mas a
ninguém achei” Ez 22:30
‘Este é povo roubado e saqueado... e ninguém diz: RESTITUI’ Isaías 42.22
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Intercessor é aquele que “se coloca na brecha”. Vamos conhecer alguns deles:
No Velho Testamento: Abraão Gên 18:23 [ Resposta Gn 19: 1, 22 ]
Isaque, Gên. 25:21
Irmãos de José, Gn 37:21,26 32.32
Moisés e Arão Nm 16:46-48
(Oração + ação = vitória) Ex 17:9-13 Samuel 1Sm 12:23
Abigail, 1Sm 25:24,28
Davi 1Sam14:15-18
Salomão 1 Reis 8:27-30 Esdras 9:6, 10: 1, 3
Ester 4: 16-17 5: 1-2 7:3 Jó 42: 10
Isaías 33: 2, 64:6-9
Jeremias 7:16, 11:14 14:11, 14:20 15: 1
Ezequiel 9: 8, 11:13
Daniel 4- 6, 9: 20 - 23
No Novo Testamento:
Centurião, Mt 8:5
Trouxeram a Jesus, Mt 9: 1-32
Chefe Mt 9:38
Por obreiros, Mt 9:38
Mulher Cananéia Mt 15:22, 25, 28
Mãe pelos filhos, Mt 20:20
Trouxeram a Jesus, Mc 18:22 Meninos /crianças, Mc10:13
Paulo rogava por todos os que evangelizara Ef 3.14
Orar pelo País, pelas autoridades, ‘antes de tudo...’ é prioritário! 1Tim 2:1-2
Orar pelos que resistem ao evangelho, 2Tm 2.25-26
Então, ao examinar a Palavra, espero que o Espírito Santo tenha incentivado você a ORAR, que
é FALAR COM DEUS FIM #

Rv vc Fim ORAR fala a Deus

.................VIDA CRISTÃ
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