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Oração 
Acionando o  

Exército de Deus 
 
 

Aquele que deseja construir torres altas, 
deverá permanecer longo tempo nos 

fundamentos. 
Anton Bruckner 1824-1896 

Compositor Austríaco 
 

Toda visão de Deus, antes que se 
materialize na terra, tem que, primeiro, 

ser gerada, no reino do espírito, pelas 
orações daqueles que amam a Deus, 

movidos pelo Espírito Santo e 
respaldados pela Sua Palavra. 
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Oração - Acionando o Exército de Deus 

Poderíamos neste ponto escrever algumas linhas sobre a necessidade 
de oração para todos nós. Todavia, nenhum texto, por mais inspirado que fosse, 
seria mais adequado neste momento que o prefácio do livro Tipos de Oração, 
Editora Palavra de Fé Produções (1993), da Pastora Valnice Milhomens, que 
passaremos a descrever agora, como pequenas alterações do autor: 

 
Nós cremos no mover do Espírito de Deus em toda a terra, e queremos convidá-lo a 

responder ao desafio de oração por todo o País e às nações do planeta.  
 
Que tal construirmos paredes de oração em volta de cada bairro, cada vila, cada aldeia, 

cada município, cada cidade, cada estado, do País inteiro, cobrindo esta nação com as nossas 
orações? 

 
Todavia, antes que isso se faça, antes que alguém se torne um intercessor efetivo, 

precisa saber resolver seus próprios problemas. Antes que alguém se torne um guerreiro, que 
entre em tremendas batalhas contra principados, potestades e domínios do mal, para afetar 
cidades inteiras, vilas, estados e nações, é preciso conhecer a Deus e aprender a descobrir o 
segredo de viver com Ele, tendo suas próprias orações respondidas. 

 
Quando a igreja aprender a orar, Satanás terá que sair do caminho. 
 
Nada, absolutamente nada, acontece na Terra sem que seja resultado de oração, e não 

existe maneira de nos aproximarmos de Deus, de entrarmos no Reino do espírito e trazermos 
as bênçãos espirituais para a realidade material, sem ser através da oração.  

 
Então convém investir no desenvolvimento da arte de orar. 

 

A Necessidade da Oração 
Do Curso Bíblico Adventista pela Internet: Verdades para Hoje 

Talvez não exista nada mais irritante do que o sinal de linha ocupada em uma ligação 
telefônica, principalmente se você tem urgência em falar com a pessoa que está do outro 
lado da linha. Com todas as facilidades de comunicação existentes hoje, mesmo assim é 
muito comum alguém não conseguir falar com outra pessoa. O telefone celular, por 
exemplo, é um dos inventos criados pelo homem que possibilita encontrar uma pessoa onde 
quer que ela esteja. Mesmo assim, muitas vezes e por vários motivos, a ligação não é 
completada e torna-se impossível falar com quem se busca. 

 
Embora a comunicação esteja presente em todas as áreas de interesse humano, ainda 

assim, é comum você não conseguir comunicar-se com outrem. Mas há um tipo de 
comunicação que jamais dará sinal de linha ocupada. Há um tipo de comunicação que 
sempre é possível, em qualquer lugar onde você esteja, independente de telefone comum, 
celular, ou qualquer outro tipo de aparelho: É a comunicação com Deus. 

 

1 
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Nós podemos nos comunicar com o nosso Pai Celestial, nosso Criador, a qualquer 
momento e em qualquer lugar. Nós podemos falar com Deus através da oração e ter a 
certeza de que nos ouve, pois pela Sua Palavra, Ele nos dá esta garantia: 

Salmo 65:2: Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. 
 
Quando nos dirigimos a Deus, com o intuito de abrir-lhe o coração como a um amigo, 

Ele se inclina para ouvir-nos e dedica-nos total e completa atenção. É pela oração que nós 
falamos com Deus. 

Por que eu preciso orar? 
A Bíblia nos dá uma série de razões para justificar nossa necessidade de oração. A 

principal delas é que Deus quer atender nossa petições. Ele se dispõe a dar aquilo que 
estamos precisando, por isso está sempre atento às nossas orações. 

A Bíblia nos diz em Mateus 7:7-8: "Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e achareis; batei e 
abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe; o que busca encontra; e, a quem bate, abrir-
se-lhe-á". 

Deus quer nos atender em nossas necessidades, mas quer que nós peçamos, pois desta 
forma melhor reconheceremos virem dEle as respostas aos nossos pedidos. E Ele faz 
questão de nos garantir que ouvirá e responderá nossas petições: 

Mateus 7:11: Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, 
quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas cousas aos que lhe pedirem? 

Mateus 21:22: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis... 
 
Deus está muito interessado em nos dar boas coisas 
Às vezes nós pedimos coisas que julgamos serem boas, segundo nosso ponto de vista. 

Deus que vê tudo, inclusive o futuro, sabe que aquilo que nós julgamos ser bom, poderá 
transformar-se num laço, numa armadilha para nos afastar dEle. Então, Ele responde ao 
nosso pedido com um não. Mas sempre que Ele faz isso, Ele procura mostrar o que é melhor 
para nós. Nós saberemos compreender a resposta de Deus se o amamos e fizermos o pedido 
com fé. 

Hebreus 11:6: é-nos declarado: "De fato, sem fé é impossível agradar a Deus". 
 
E o que é fé? 
Embora a Bíblia contenha várias definições de fé, a melhor que conhecemos é: 

CONFIANÇA EM DEUS. Nós só podemos confiar em alguém se o conhecemos 
profundamente, e para conhecer uma pessoa é necessário conviver com esta pessoa. O 
convívio não é simplesmente morar ou estar próximo do outro, pelo contrário. Para 
convivermos com alguém é necessário o diálogo. Assim, a base da fé, da confiança em 
Deus, é o diálogo com Deus. Nós falamos com Deus, através da oração e ouvimos Deus 
falar conosco, através da Sua Palavra, ou seja, a Bíblia. Assim, na pirâmide da fé, a base é o 
estudo da Bíblia e a Oração.  

 
Como Orar 
Uma vez que reconhecemos a importância da oração, agora devemos saber como orar. 

Já vimos que é fundamental orarmos com fé e que é necessário conhecermos a vontade de 
Deus expressa em Sua Palavra. "E esta é a confiança que temos para com Ele: que, se 
pedirmos alguma cousa segundo a Sua vontade, Ele nos ouve" I João 5:14. Logo precisamos 
não somente conhecer, mas aceitar a vontade de Deus para nós. Precisamos também pedir 
em nome de Jesus: "Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja 
glorificado no Filho" João 14:13; e, orando sempre, pedir com espírito de gratidão: "Orai 
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sem cessar. Em tudo daí graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para 
convosco" I Tessalonicenses 5:17,18. 

 
É importante saber não apenas o como, mas também o que devemos pedir na oração: 

Em primeiro lugar devemos pedir perdão para os nossos pecados. Jesus ensinou-nos a orar: 
"... e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores" 
Mateus 6:12. 

 
Devemos também pedir poder para vencer as tentações do inimigo: "Não nos deixes cair 

em tentação..." Mateus 6:13. Em Lucas 17:5 nos é mostrado que devemos pedir fé: "Então 
disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé", e em Tiago 1:5 diz-nos: "Se, porém, 
alguém de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada 
lhes impropera; e ser-lhe-á concedida". Logo, devemos pedir também sabedoria a Deus.  

 
Um outro motivo importante pelo qual devemos orar é pelos nossos semelhantes: "... 

orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode por sua eficácia, a súplica do justo" 
Tiago 5:16. Devemos pedir também mudança em nossos hábitos negativos: "Porque Deus é 
quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo Sua boa vontade" Filipenses 
2:13. 

 
Exemplo de Jesus 
Como foi dito, a oração é o ato de abrir o coração a Deus como a um amigo. Devemos 

seguir o exemplo de Jesus, enquanto esteve aqui na terra. Ele buscava sempre um lugar e 
horário tranquilo para conversar com Deus: "Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi 
para um lugar deserto e ali orava" Marcos 1:35. Embora pareça haver um erro de 
concordância verbal, este verso denota que Jesus tinha o hábito de levantar-se de madrugada 
para conversar com o Pai. Ele buscava também estar a sós com o Pai e, muitas vezes, 
passava horas em oração: "Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a 
noite orando a Deus" Lucas 6:12. 

 
O segredo da vitória de Jesus sobre a tentação e o maligno estava na sua íntima 

comunhão com o Pai. Isto Ele buscava através da constante oração. Você também pode 
conseguir a mesma intimidade com Deus. Ele está à sua disposição. Que tal tentar imitar a 
Jesus? 

 

O Jovem e o veio de Ouro 
Smith, um jovem peregrino, em uma de suas muitas viagens sem rumo, 

descobriu um veio de ouro em altas escarpas rochosas. O difícil acesso às 
montanhas, em terras que não valiam nada, fê-lo compreender por que ninguém 
havia ainda explorado aquele ouro. 

 
Smith tinha a vontade de minerar o ouro, mas lhe faltava forças, 

conhecimento e dinheiro para o explorar. Trabalhou duro com o pouco que tinha 
de recursos, ferramentas e energia, mas fracassou. 
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Muitos dias garimpando, e poucas gramas de ouro. Smith, um solitário, 
pensava consigo: “Eu sei que o ouro está lá, eu o vejo, mas não consigo tirá-lo. 
Vou descobrir qual o problema. Vou buscar ajuda.” 

 

Buscando Ajuda 
Pegou seu burrico e desceu até a cidade. Foram 2 

semanas de descidas e subidas. Na cidade, antes de mais 
nada, certificou-se que as terras não eram de ninguém, e as 
escriturou em seu nome. Informou-se no cartório sobre alguém 
que conheça minerais. O cartorário indicou um engenheiro de 
minas, com escritório no final daquela rua.  

 
 
Smith foi até lá, e convenceu o engenheiro a ir até sua 

propriedade, depositando muita esperança no empreendimento, 
e deixando isto claro ao engenheiro. 

 
 

 
A viagem de volta foi mais difícil ainda. 

Somente subidas. As tempestades de neve e as noites frias 
não facilitavam em nada. A esperança e a fé que ambos 
tinham na jornada que estavam iniciando é que davam 
forças e os impulsionavam. 

 
Assim que chegaram, ainda sem descansar, 

começaram a avaliar o tamanho da mina e o potencial em ouro. O Engenheiro 
não ficou frustado. Pelo contrário: Feliz passa a informação a Smith: 

 

A Confirmação 
“Aqui há milhões em ouro. Só que há um problema: Este ouro é de difícil 

acesso e precisa de muitos recursos para o tirar. Grandes máquinas e uma 
tecnologia adequada, e esta mina lhe renderá muitos milhões.” 

 
Smith estava decepcionado. Pobre, miserável, verifica agora que precisa de 

muito dinheiro para gerar mais dinheiro. O Engenheiro visualiza somente 2 
maneiras de ganhar alguma coisa com o ouro dali: 

- Encontrar acionistas para levantar o dinheiro para explorar esta mina ou; 
- Vender a propriedade. 
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A Decisão 
Smith responde sem hesitar: “Vou explorá-la.” 

 
Aquele jovem levou um ano em duros treinamentos e 

estudos. Entregou-se completamente àquilo. Durante o ano 
de preparação Smith exauriu-se até que tinha obtido os 
conhecimentos e os recursos necessários. 

 
O veio era tudo aquilo que o Engenheiro de minas dissera. 

Dentro de alguns curtos anos de trabalho duro, aquele jovem 
tornara-se um milionário.  

 
Esta parábola moderna, ilustra-nos que o jovem descobriu algo 

de grande valor, mas não sabia como chegar lá. 
O início de nossa conversão é exatamente assim! 
 

Algo de Valor - Deus 
A partir do momento que você aceitou Jesus como seu Salvador, você 

descobriu Deus, através da vinda à uma Igreja, escutando e estudando a 
Palavra do próprio Deus. 

 
Você percebe que Deus é tudo o que você precisa, é a salvação de sua vida. 

Percebe a grandeza de Suas Palavras, mas também percebe suas próprias 
limitações. 

 

Vou explorar 
Então chega o momento em que você precisa mais do que simplesmente 

saber a respeito das promessas de Deus. Você decide: “Vou explorar todas as 
Verdades provindas de Deus.” 

 
Só a leitura pura e simples da Bíblia não te trará o conhecimento do 

verdadeiro Deus.  
 
A melhor maneira de conhecer Deus é através de uma comunhão viva com o 

Deus da Palavra, com o Deus autor da Bíblia. 
 
Com o conhecimento da Bíblia compartilhamos a intimidade de quem 

escreveu estas cousas. 
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Não há outra maneira senão com a ORAÇÃO 
A recompensa então é maior que os milhões conseguidos 

na mina por Smith. 
 
A recompensa também é por toda sua vida terrena e 

também na Eternidade, com a vida eterna na presença 
de Deus. 

 

O que é Oração 
Orar é invadir o impossível, como disse alguém certa vez. 

 
Oração é a comunhão com Deus. É a comunicação com um Deus pessoal e 

digno de confiança. 
 
É a comunhão com um Deus residente no cristão, o Deus que está dentro de 

nós, o Espírito Santo (Jd 20, Jo 4:23-24, Ef 6:18). 
 
A Oração é a respiração da fé. Oração é um modo de viver. Nossa vida deve 

ser uma oração contínua. Devemos sempre andar em Espírito de oração. 
 
A oração é um dos elementos mais fundamentais 

da vida cristã, pois não é só um amontoado de frases 
repetidas e vazias, mas trata-se de entrar em contato 
com o Criador e é através dela que nos fortalecemos.  

 
Diz-se com muita propriedade a velha e famosa 

frase: “Pouca oração, pouco poder. Muita oração, 
muito poder.” 

 
 

Oração: A Fonte de Poder do Cristão 
 

As Fontes de Poder no Mundo 
Todo poder vem Deus. Mas existe poder para a 

honra, e existe poder para a desonra de Deus. 
 
O poder fascina. 
O poder amedronta. 
O poder dá autoridade. 
O poder dá o direito de agir e mandar, dominar e 

dispor, suportar e autorizar. 
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Quem tem poder pode usá-lo para o bem ou para o mal, para ajudar ou 

maltratar, para destruir ou criar. 
 
Existem várias fontes secundárias geradoras de poder, principalmente no 

mundo. Citaremos algumas delas: 
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As Fontes de Poder no Mundo 

Poder dado por Exemplos Quando o poder desaparece 
Autoridade Formal Bolsonaro (presidente do 

Brasil) 
Quando sai do cargo que ocupa. 

Liderança Pessoal Paulo Guedes Quando aparece outro líder ainda 
maior.

Apoio  PC Farias (era apoiado por 
Collor), Genoíno, Dirceu e 
Dilma - era por Lula

Quando cai o apoio, cai o poder. 

Recursos  Maluf, Dória, Silvio Santos Poder relativo, pois um escândalo 
pode enegrecer o poder. 

Competência  Paulo Eduardo Martins 
Pedro Simon 
Reinold Stephanes 

Quando o assunto é outro que 
desconhece, outro assunto que não 
é de sua competência. 

Informações  Cientistas, Professores de 
Faculdade 

Fonte perecível, pois precisam estar 
em constante aprimoramento, pois a 
informação valiosa de hoje pode ser 
superada amanhã. 

 
As pessoas do mundo adquirem poder através destas 5 maneiras. As 

pessoas do mundo têm-se aprimorado nesta arte de “Busca do Poder”. Roubam, 
corrompem, amaldiçoam, pisam e até matam. 

 
Todavia o cristão não precisa disto. O poder do cristão vem diretamente de 

Deus, através da oração. 
 
O poder do cristão pode ser alimentado sempre e continuamente. 
 
O poder do cristão pode aumentar diariamente. 
 
O poder do cristão não desaparece se ele o alimenta continuamente com a 

oração. 
 

A Fonte de Poder do Cristão 
As pessoas do mundo utilizam as pirâmides, cristais energéticos, consultam o 

biorritmo, consultam a numerologia, utilizam-se de superstições e patuás da 
sorte, tudo para obter energia e poder. 

 
Mas para o cristão o único objeto de obtenção de energia e poder é suas 

próprias mãos. O levantar das mãos na oração. 
 
Há, entre tantos, um episódio extraordinário na Bíblia que narra o poder da 

oração e das mãos levantadas para Deus. 
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O Poder das Mãos Levantadas 
Êxodo 17:8-13:  
Então veio Amaleque, e pelejou contra Israel em Refidim. 
Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens, e sai, peleja 

contra Amaleque; e amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, 
tendo na mão a vara de Deus. 

Fez, pois, Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra 
Amaleque; e Moisés, Arão, e Hur subiram ao cume do outeiro. 

E acontecia que quando Moisés levantava a mão, prevalecia 
Israel; mas quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. 

As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas; por isso tomaram 
uma pedra, e a puseram debaixo dele, e ele sentou-se nela; Arão e 
Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro; 
assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. 

Assim Josué prostrou a Amaleque e a seu povo, ao fio da espada. 
 
 
Refidim, Águas de Meribá, Vitória de Josué e Moisés 

 

 
 

Refidim - Local próximo das Águas de Meribá 
Local que assinala a vitória de Josué contra os Amalequitas 

Lugar onde se acamparam os israelitas no deserto, entre Zim e o Sinai 
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Exemplos de Orações na Bíblia 
A seguir apresentaremos um quadro retirado da Bíblia de Estudo Pentecostal, 

Editora CPAD, com as principais orações da Bíblia. 
 
Solicitante Petição Referência 

Abraão Um herdeiro porque não tinha filhos Gn 15:1-6 
Ló Permissão para fugir para Zoar Gn 19:18-22 

Eliezer Êxito para a sua missão Gn 24:12-14 
Izaque Filhos Gn 25:21,24-26 
Jacó Escapar de seu irmão Gn 32:9; 33:4 
Israel A bênção de Deus, pela qual luta com Ele toda a noite Gn 32:24-30 

Os israelitas Liberdade da escravidão Êx 2:23-25 
Moisés Ver a Terra Prometida Dt 3:25;34:1-4 

Os israelitas Poder vencer o rei de Canaã Jz 4:3-23 
Gideão Sinais de que terá êxito Jz 6:36-40 
Sansão Água para saciar sua a sede Jz 15:18-19 
Sansão Força para vingar-se dos filisteus Jz 16:28-30 

Ana Um filho  1 Sm 1:10-28 
Davi A bênção de Deus para a sua casa para sempre 2 Sm 7 

Salomão Um coração entendido (sabedoria) 1 Rs 3:6-14 
Elias Triunfo de Deus sobre Baal 1 Rs 18:36-38 

Eliseu Para que o exército sírio fique cego 2 Rs 6:17-23 
Jeoacaz Ser libertado dos sírios 2 Rs 13:4-5 
Ezequias Proteção contra Senaqueribe 2 Rs 19:15 
Ezequias Recuperação de uma grave enfermidade 2 Rs 20 

Jabez A bênção divina 1 Cr 4:10 
Os rubenitas Vitória em uma batalha 1 Cr 5:18-22 

O exército de Abias Vitória sobre Jeroboão 2 Cr 13:14-18 
Asa Ajuda contra os etíopes 2 Cr 14:11-15 

Josafá Vitória sobre os sírios 2 Cr 18:31 
Josafá Proteção contra seus inimigos 2 Cr 20:6-27 

Manasses Ser libertado dos assírios 2 Cr 33:12-13 
Neemias Proteção contra Sambalate e Tobias Ne 4 

Agur Moderação em seus desejos Pv 30 
Jonas Ver-se livre do grande peixe Jn 2 

Zacarias Um filho Lc 1:13 
Jesus Pai Nosso Lc 11:2-4 

O ladrão crucificado Ser lembrado por Jesus Lc 23:42-43 
Os apóstolos Indicação do escolhido por Deus At 1:15-26 

A igreja Proteção contra a perseguição  At 4:23-31 
Cornélio Favor e iluminação divinos At 10:1-4 
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Autoajuda 
 
Deus criou o homem para comunicar-se com ele. 
 
Orar é o privilégio que o cristão tem de poder 

relacionar-se diariamente com o seu Pai celestial. 
 
É a maravilhosa condição de podermos usufruir dos 

benefícios da cruz através de simples pedidos.  
 

Tg 5:16: Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, 
e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo 
pode muito na sua atuação. 

 
Somos exortados pela Palavra a: 

1. Orar incessantemente, ou seja, ter uma vida de comunhão constante com 
Deus (1 Ts 5:17, Ef 6:18, Sl 54:18, Lc 18:1). 

 
2. Devemos orar pela paz em Jerusalém (Sl 122:6) e de outros povos. 
 
3. Podemos orar em público, juntamente com outros irmãos (At 1:14). 
 
4. Devemos ter períodos de oração (Mt 6:6, 14:23). Daniel tinha três períodos 

de oração diária (Dn 6:10). 
 
Quando você ora corretamente, você pode acionar uma legião de anjos, com 

capacidade para destruir várias vezes a Terra. Todavia você não vai pedir isto. 
Mas se você não ora corretamente, o máximo que pode acontecer é nada. 

 
Na oração utilize muitas passagens bíblicas, pois deste modo Deus não tem 

como não responder às suas orações. Ele tem que atender Seus Próprios 
Desígnios.  

 
Mas existem palavras e frases que você não deve dizer. Seja em oração ou 

não. 
 
A seguir uma lista de palavras e frases que você não deve dizer juntamente 

com as passagens que você deve citar para que o poder oriundo da oração 
correta de um cristão entre em funcionamento. 

 
Aconselhamos você colocar estes dizeres na parede da sua casa ou escritório 

e até na carteira, e citar sempre que algum acontecimento assim determinar. 
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Minha Lista do que Não Devo e do que Devo Dizer 
1. Não devo dizer que "eu não posso", pois "tudo posso naquele que me 

fortalece" (Filipenses 4:13). 
2. Não devo dizer que não tenho, pois "o meu DEUS, segundo a sua riqueza 

em glória, há de suprir em CRISTO JESUS, cada uma de minhas 
necessidades" (Filipenses 4.19). 

3. Não devo dizer que tenho medo, "porque DEUS não nos tem dado 
espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação" (2 
Timóteo 1:7). 

4. Não devo dizer que tenho dúvidas ou falta de fé, porque eu tenho "a medida 
da fé que DEUS repartiu a cada um" (Romanos 12:3). 

5. Não devo dizer que sou fraco, porque "o Senhor é a fortaleza da minha 
vida" (Salmo 27:1) e "o povo que conhece ao seu DEUS se tornará 
forte e ativo" (Daniel 11:32). 

6. Não devo dizer que Satanás tem poder em minha vida, porque "maior é 
aquele que está em mim do que aquele que está no mundo" (João 
4:4). 

7. Não devo dizer que estou derrotado, porque DEUS "em CRISTO sempre 
me conduz em triunfo" (2 Coríntios 2:14). 

8. Não devo dizer que não tenho sabedoria, pois "JESUS CRISTO... se tornou 
(minha) sabedoria da parte de DEUS" (1 Coríntios 1:30). 

9. Não devo dizer que estou preocupado e frustrado, pois estou "lançando 
sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim" (1 
Pedro 5:7).  

10. Não devo dizer que estou preso, pois "onde está o Espírito do Senhor aí 
há liberdade" (II Coríntios 3:17). Meu corpo é o templo do Espírito 
Santo! 

11. Não devo dizer que estou condenado, pois "já nenhuma condenação há 
para os que estão em CRISTO JESUS" (Romanos 8:1). Estou em 
CRISTO; portanto, estou livre de condenação. 

12. Não devo dizer que estou doente, pois "pelas suas pisaduras fui sarado" 
(Isaías 53:5) e  JESUS "mesmo tomou as minhas enfermidades e levou 
consigo as minhas doenças" (Mateus 8:17). 
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Listagem com Motivos para Orar pela Sua Igreja 
1. Para que toda a Igreja cresça muitíssimo no amor, na fé e Espiritualidade. I 

Cor 3:7, II Tes 1:3. 
2. Que haja em toda a Igreja: Batismo do Arrependimento, Quebrantamento, 

Conversão, Novos Nascimentos, Santidade, Fortalecimento, Fervor. Lc 3:31, 
13:5, Jo 3:6, Rm 12:11. 

3. Oração pelos fracos, doentes, quebrados, desgarrados e perdidos. Ez 43:4. 
Que sejam fortalecidos, curados, ligados, trazidos e buscados. 

4. Proibindo o inimigo de tocar no Rebanho do Senhor. Lc 10:19. 
5. Pela fidelidade dos irmãos nos Dízimos, Ofertas Alçadas, Ofertas de Aluguel 

e Sacrificiais. Mt 3:10,Lc 6:38, II Co 9:6. 
6. Pela benção dos irmãos nas áreas: Financeiras, Espirituais, Familiares e 

Saúde. Ef 1:3, Prov 10:2, Ec 2:26, Sl 35:27, Pv 6:30-31. 
7. Que sejamos uma Igreja Gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa e 

irrepreensível. Ef.5:27. 
8. Queremos ser uma Igreja que anda em Amor, União, Santidade, Oração e 

em Fervor. Ef 5:1,2 ; At 4:32-35 ; Rm 12:9-21. 
9. Oração pela união, graça e o Espírito de súplicas em toda a Igreja. Sl 133 e 

Zc 12:1 
10. Que o Senhor levante no meio dos seus filhos mais ceifeiros para a Sua 

Seara, apóstolos, profeta, evangelistas, pastores e mestres. Ef 4:11 e Mt 
9:38. 

11. Que toda a Igreja receba o batismo do Espírito Santo. At 2:38, Mt 3:11. 
12. Que haja manifestação do Poder do Senhor, com milagres, sinais, prodígios 

e maravilhas. Hb 2:4; Mt 16:20; I Co 2:3-4. 
13. Que a Capela seja um lugar de Pastos Verdejantes e Águas Tranquilas, que 

todo o sedento seja saciado. Is 44:3. 
14. Que os paralíticos e coxos andem, os mortos ressuscitem, cegos vejam, que 

mudos falem, surdos ouçam, tantos os físicos como os espirituais e o nome 
do Senhor seja glorificado. Is 35, Mt 10:1-8 

15. Que a Igreja receba o avivamento. Habacuque 3:2. 
16. Oração pelas finanças da Igreja, que seja bem aplicado, que haja 

mantimento espiritual e físico com abundância. Fl 4:19 
17. Que a Igreja seja um lugar de multidões e multidões num Vale de decisão. 

Joel 3:14. 
18. Que a cobertura da Igreja seja o Deus Eterno e, por baixo os braços do 

Deus Eterno. Que seja destruído e lançado para longe todos os inimigos. Dt. 
33:27. 

19. Que haja na porta da entrada uma parede invisível e um arco de fogo, que 
toda a vida que entrar não saia sem salvação, libertação, cura, novo 
nascimento. Is 61:1-6. 

20. Que uma nova sede seja aberta, para que não precisemos mais pagar 
aluguel, ou para aumentar o Reino. Zc 4:9, Ec 2:26, Jó 27:16-17. 
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Questionário 
1. Cite 3 motivos por que o cristão deve orar. 
 

 
 

2. O que é oração? 
 

 
 

3. Cite 3 fontes de poder no mundo e dê exemplos seus para cada uma delas. 
 

 
 
 

4. Qual a fonte do poder do cristão? 
 

 
5. Em que livro, capítulo e versículo Jesus ensina-nos o Pai Nosso? 
 

 
 

6. Resumidamente cite o que somos exortados pela Palavra a fazer (ver 
autoajuda). 

 
 
 
 

7. Da lista “o que não devo e devo dizer”, quais as 5 principais atitudes 
positivas que mais se aplicam para o seu modo de ser? 

 
 
 
 
 

8. Faça para ti mesmo, uma listagem para você orar, gerando motivos pessoais, 
profissionais e de sua igreja. 
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Orações Respondidas 
 
 

Para dar ordens à Natureza é preciso 
saber obedecer-lhe. 

Francis Bacon 1521-1626 
Filósofo Inglês 
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Orações Respondidas 

Introdução 
Lembro-me de épocas em minha vida que minhas orações 

eram todas respondidas. Não se trata de somente saber orar, 
pedindo segundo a vontade de Deus. Trata-se sim em ter uma 
boa comunhão com Deus, fazendo tudo segundo sua 
Palavra. 

 
Em outras épocas, todavia, mesmo não mudando a forma 

de orar, não era atendido. Percebi então que minhas orações 
pareciam sair dos lábios, mas não do coração. Além disto, não estava atendendo 
a Deus através da obediência à Sua Palavra. Minha oração era um ritual, e por 
isto não era respondida. Parecia mais uma reza decorada e não uma oração de 
sentimento e afeto. 

 
Quando não escutamos a voz de Deus, quase tudo o que fazemos não dá 

certo, é improdutivo. 
 
Precisamos encontrar o momento no qual venhamos a ter todas as nossas 

orações respondidas. E nunca mais esquecer como estamos agindo neste 
momento. E que estas ações nunca mais deixem de fazer parte de nossas vidas. 

 
Você gostaria de ver todas as suas orações respondidas? 
 

Será que Deus está ouvindo? 
Leia essas histórias antes de subestimar o poder das orações 
Por Kenneth L. Woodward da Revista Newsweek 
 

Já havia muitos anos que Mimi Rumpp deixara de rezar pedindo para ganhar na loteria. 
Com marido, dois filhos e emprego em horário integral, não tinha muito tempo para ficar 
desejando algo sem importância. Mas quando soube que a irmã Miki precisava de 
transplante de rim, Mimi começou a rezar para que aparecesse o doador. Por isto, pensou 
vale a pena rezar. Menos de um ano depois, Miki estava de rim novo, recebido de certa 
mulher que, ouvindo falar do caso, submetera-se a um exame e descobrira que era a doadora 
ideal. Coincidência? Sorte? Intervenção divina? Rumpp não tem dúvidas: "Foi um milagre 
". 

 
O Povo Reza 
Para aqueles que tem fé, não há dúvida: o caso de Mimi Rumpp foi uma resposta à 

prece, nada mais. Afinal, Jesus disse aos seguidores que pedissem ao Pai, quando 
precisassem. "Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta se abrirá". 

 

2 
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A crença em Deus resiste. Pesquisa realizada pela Revista Newsweek nos EUA apurou 
que: 

- 54% dos adultos revelaram-se que rezam todos os dias (29% mais de uma vez ao dia).  
- E 87% garantiram acreditar que Deus já respondeu as suas preces ao menos algumas vezes. 
- Incríveis 86% admitiram que aceitam quando Deus deixa de atendê-los. 
- Apenas 15% disseram ter perdido a fé - em algum momento - porque suas preces não foram 

atendidas. 
 
As orações continuam pedindo: 

- saúde, 
- segurança, 
- amor em quantidade considerável, 
- pelo próximo. 

Nas Igrejas Evangélicas, os membros rezam em conjunto por enorme lista de nomes de 
pessoas necessitadas: são casos de ataque cardíaco, drogas, infertilidade, abandono pelo 
marido, pedidos de emprego... 

 
Na Universidade Oral Roberts, em Oklahoma, um pregador recebe pedidos por telefone, 

fax ou correio eletrônico, 24 horas por dia.1 E se você for Judeu e não puder ir a Jerusalém, 
uma empresa israelense oferece serviço de correio eletrônico para que seu pedido seja 
levado diretamente ao muro das lamentações. Tais práticas, para dizer a verdade, deixam 
intelectuais religiosos constrangidos. 

 
Robert Bruce Mullin, professor de religião na Universidade Estadual da Carolina do 

Norte, ressalta que muitas religiões encorajam os membros a acreditar que é válido pedir a 
Deus que interceda numa crise, mas não vão além e dizem: "Está certo, Deus pode interferir 
no mundo". 

 
Quando a professora de Teologia Roberta Bondi era seminarista Metodista, pedir 

favores pessoais a Deus, era considerado narcisismo. No entanto com o passar do tempo, 
começou a acreditar que a oração é algo mais pessoal e direto. "Se eu quiser um 
relacionamento verdadeiro com Deus", diz ela, "tenho de contar a ele o que está 
acontecendo.  

E, como em qualquer relacionamento, não posso saber de antemão o que vai acontecer." 
 
O Fator Fé 
Como os fiéis podem saber se Deus realmente atende a suas preces? Depende do ponto 

de vista. Se você acredita, nenhuma prova é necessária. Se não acredita em nenhuma será 
suficiente. 

 
Gary Habermas, presidente do departamento de Filosofia da Universidade Liberty, é, 

por crença e hábito, um homem que reza. Nos anos 80, mantinha listas com centenas de 
nomes, a maioria de pessoas que sequer conhecia. Rezava por seus empregos, sua saúde, 
suas crianças e, depois de observar número considerável de casos de cura, concluíram que a 
oração pessoal funciona. Assim quando a avó de 87 anos caiu seriamente doente, sentou-se 
ao lado dela na cama e começou a “rezar pra valer". Para sua alegria, ela se recuperou. 

 

 
1 Já existem igrejas no Brasil que disponibilizam o serviço de oração e aconselhamento pela Internet. 
Uma delas está no endereço htp://www.nbz.com.br/igrejavirtual.  
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E maio de 1995, quando a esposa de 23 anos, soube que estava com câncer no 
estômago, ele rezou com mais força do que nunca. Não queria ser egoísta, queria apenas 
rezar. Se não for vossa vontade que ela se salve, então seja feita vossa vontade. Mas também 
não queria parecer indiferente. Realmente desejo que ela se recupere. 

 
Naquela ocasião Deus falhou. Debbie morreu. Só que antes de morrer disse ao marido: 

"Deus falou comigo. Três palavras: eu amo você." 
 
Habermas viu-se dividido entre a dor e a gratidão. "Ela sempre duvidara do amor divino 

e agora estava tão certa do amor dEle quanto do meu. Acredito que minhas preces foram 
atendidas. Isso é diferente de saber qual será a resposta." 

 
Para os que não creem, oração de qualquer espécie é tolice. No livro O mundo 

perseguido pelo demônio: a ciência como luz na escuridão, escrito um ano antes de morrer, 
o astrônomo Carl Sagan classificou a oração, juntamente com astrologia, bruxaria e poderes 
paranormais como exemplos de persistência da irracionalidade. E embora a crença na 
existência dos buracos negros se baseasse apenas em provas indiretas, ele afirmava não 
haver qualquer evidência de que Deus atende às preces. 

 
Existe Prova? 
Segundo alguns teólogos, a ciência moderna apresenta modelos cada vez mais evidentes 

de como o mundo funciona.  
Sendo assim, a religião, se quiser continuar intelectualmente confiável, precisa conciliar 

idéias sobre Deus com leis universais na natureza. 
 
Mas, então, como explicar milagres? Para vários crentes, milagres são atos diretos de 

Deus, muitas vezes em resposta à prece. Para cientistas como o físico Paul Davies, da 
Universidade de Adelaide, Austrália, um evento só é inexplicável quando não podemos 
compreendê-lo. 

 
Porém, enquanto a comunidade científica ainda não tem meios de provar os atos de 

Deus, há cientistas - médicos, por exemplo - que estão convencidos de que a oração é capaz 
de melhorar a saúde de um paciente. 

 
Quando o Ruim Acontece 
Um dos maiores problemas em pedir a Deus é que nem sempre Ele atende. Quando 

atende a alguns e não a outros, parece que têm favoritos. Deus é injusto ou simplesmente 
parece sê-lo? 

 
A pergunta é tão velha quanto o livro de Jó. Fiéis têm lutado desde então com a resposta 

que Deus dá: "Quem tem queixa contra mim pela qual eu deva pagar?" 
 
Os deístas acham que Deus fez o universo e depois se afastou. A visão de um Deus que 

pode agir e não o faz é inquietante. Os judeus continuam se perguntando como pode 
acontecer algo tão horrível quanto o Holocausto. Isso pode provocar ceticismo quanto ao 
poder da oração. As preces para pedir algo não são alheias à fé judaica, porém a maioria dos 
rabinos prefere que se reze pedindo sabedoria, e não alívio.  

 
O rabino Harold Kushner autor de Quando coisas ruins acontecem a pessoas boas, 

revela: "Não gosto da ideia de que quando rezamos, e não somos atendidos, Deus analisou o 
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pedido e disse não. Nada conheço da natureza de Deus. Só sei que a prece enriquece minha 
vida." 

 
Ainda assim para muitos, a oração de súplica pode ser tão poderosa quanto misteriosa. 

Numa noite silenciosa, bem tarde no interior do estado de Nova York, certa jovem decidiu 
cortar caminho, quando ia para casa através de um beco escuro e íngreme. Logo ouviu 
passos atrás mais rápidos do que os dela. Um instante depois um homem agarrou-a, 
enrolando um cachecol em seu pescoço e rasgando suas calças. 

 
Em casa, a mãe da jovem acordou de um sono profundo, apavorada, sentindo que algo 

horrível estava para acontecer à sua filha. Imediatamente se ajoelhou ao lado da cama e 
rezou, por 15 minutos, implorou a Deus que protegesse a filha. 

Convencida da proteção divina, voltou para a cama e dormiu. Enquanto isso, no beco 
escuro, o estuprador parou. 

Ergueu a cabeça - como se fosse uma fera - e disparou ladeira abaixo. 
 
Coincidência? Sorte? ou intervenção divina? Quase 20 anos depois, mãe e filha têm 

certeza daquilo que acreditam. Que o demônio estava naquele beco - e foi Deus quem o 
mandou embora. Os céticos podem descartar a ideia de um Deus pessoal e transcendental 
que atende às orações, porém os bancos das igrejas estão cheios de gente que pensa ao 
contrário. 

 

Eloquência no orar 
 

Outra verdade: Deus não está interessado em nossa crescente 
eloquência quando falamos com Ele, quer particular ou 
publicamente. Deus está interessado na simplicidade e honestidade 
de sua crença nEle. 

 
Jesus dizia que aqueles que oram para serem ouvidos por 

homens já receberam sua recompensa, pois tendo orado, já foram 
ouvidos pelos homens que estavam procurando impressionar (Mt 6:5). 

 
Ficar pedindo a mesma coisa todos os dias parece prova de dúvida, falta de 

fé. E Deus agrada-se de fé e não de dúvida. Deus agrada-se que corramos risco. 
 
Poucas palavras com afeto, gaguejantes e com voz embargada, saídas do 

íntimo do coração, movem muito mais a vontade de Deus, do que um discurso 
lindo, bonito e completo, mas que tenha saído da mente do orador. 

 
A oração que será eficiente, que traz a resposta de Deus, é a oração que está 

de acordo com a Constituição do Reino. Assim como um país tem sua carta 
magna, um documento que dita as leis no país, Deus compôs as leis para os 
céus, para a Terra e para os homens que nela habitam. A Bíblia, a Constituição 
do Reino mostra-nos como devemos orar para que nossas orações sejam 
respondidas. 
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Oração é algo sério, específico, objetivo e segue as regras e princípios da 

Palavra de Deus. 
 
Vejamos a seguir como não devemos orar e qual é o segredo da verdadeira 

oração. Aquela que é sempre respondida. 
 

Como Orar 
 
Como todas as coisas na vida cristã, a oração é algo que 

se aprende. 
Lc 11:1: Estava Jesus em certo lugar orando e, 

quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: 
Senhor, ensina-nos a orar, como também João 
ensinou aos seus discípulos. 

 
Como deixado a entender neste texto, há orações erradas, que Deus não 

responde. Por isto temos necessidade de aprender o que é errado, para não o 
fazermos, e o que é certo, a fim de que o pratiquemos. 

 

1. Orações Erradas 
Não devemos fazer orações: 
 Usando a mente 
 Apenas repetindo frases vazias e sem significado 
 Como se fossem uma arma para obrigar a Deus (chantagem) 
 Usando o seu poder em nosso próprio benefício egoísta 
 Usando de palavras e atos para nos justificarmos e para condenar a 

Deus 
 Que não alcançam o objetivo 
 Que blasfemam 
 Que não nos submetem à vontade de Deus 
 Que glorificam a nós mesmos 
 Com palavras e argumentos mentirosos 
 Que mostram que não precisamos de Deus 
 Que mostram de forma arrogante e excessiva quem somos (Deus já nos 

conhece) 
 Que demonstram que somos totalmente independentes de Deus 
 Que culminem com a autoglorificação. 
 
Veja mais tipos de orações erradas, com o respectivo apoio bíblico: 
1.1. Orações que não são dirigidas a Jesus ou a Deus. 
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Lc 11:2: Ao que ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, 
santificado seja o teu nome; venha o teu reino... 

 
1.2. Orações com motivos errados. 

Tg 4:3: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes 
em vossos deleites. 

 
1.3. Orações em desacordo com a vontade de Deus. 

I Jo 5:14-15: 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 pedimos, sabemos que já 
alcançamos as coisas que lhe temos pedido. 

 
1.4. Uso de repetições vazias. 

Mt 6:7: E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios; 
porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. 

 
1.5. Orar para aparecer diante do público. 

Mt 6:5-6: E, quando orardes, não sejais como os hipócritas; pois 
gostam de orar em pé nas sinagogas, e às esquinas das ruas, para 
serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam 
a sua recompensa. 

Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, 
ora a teu Pai que está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te 
recompensará. 

 
1.6. Não pedir com fé. Lembre-se que Deus ama ainda mais as pessoas 

que se arriscam. 
Tg 1:5-8: Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a 

Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. 
Peça-a, porém, com fé, não duvidando; pois aquele que duvida é 

semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. 
Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, 

homem vacilante que é, e inconstante em todos os seus caminhos. 
 
1.7. Orar com pecados não confessos. 

Sl 66:18: Se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, o 
Senhor não me teria ouvido... 

 
Sl 26.6: Lavo as minhas mãos na inocência, e, assim andarei, 

Senhor, ao redor do teu altar. 
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I Tm 2.8: Quero que os homens orem em todo lugar, levantando 

mãos santas sem ira e sem contenda. 
 

Perdão 
O perdão que você proporciona para alguém é tão importante quanto o 

arrependimento de seus pecados. O perdão proporciona a liberação de Deus 
para perdoar todos os teus pecados. 

 
Mateus 6:14,15: Se perdoardes aos homens as suas ofensas, 

também vosso Pai Celeste vos perdoará; se, porém, não perdoardes 
aos homens (as suas ofensas), tão pouco Vosso Pai perdoará as 
vossas ofensas. 

 
Deus ordenou que perdoemos 70 x 7. Como então já perdoei 600 vezes, não 

preciso perdoar mais. Mas não é 490 o número de vezes que você deve perdoar 
os outros. Significa que você não deve deixar NUNCA de perdoar, um 
número infinitamente grande de vezes. 

 
1.8. Orar com problemas de mau relacionamento familiar não 

solucionado. 
I Pe 3:7: Igualmente vós, maridos, vivei com elas com 

entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e 
como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não 
sejam impedidas as vossas orações. 

Não adianta somente você casado buscar alguma coisa em oração. Deus 
olha para vocês como um casal, um só corpo. 

O casal deve orar junto, concordante, tendo ambas suas petições e ações de 
graça apresentadas a Deus. Aí sim, as orações não serão impedidas. 

 
Mt 5.28: Se ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de 

que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a 
tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão; e então, 
voltando faze a tua oferta. 

 
1.9. Orações evasivas, que não tem objetivo definido, que não pedem 

nada, que não se comprometem com nada. 
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2. Inimigos da Oração 
1. Indiferença (Pv 21:13, Pv 28:9) 
2. Rebeldia (I Sm 15:23) 
3. Carnalidade (Tg 4:1-3) 
4. Insensibilidade (Ne 9:16, Pv 29:1) 
5. Indignação (Ef 4:26) 
6. Inconstância (Tg 1:5-8). 
 

3. O Grande Inimigo da Oração 
1. Satanás é o grande e real inimigo da oração: “O diabo, vosso 

adversário...” (I Pe 5:8). 
2. Satanás tem um poderoso e bem-organizado exército (Lc 8:30, Mt 24:24). 
3. Satanás teme o poder de Deus exercido pela oração (Tg 4:7). 
4. Os alvos de satanás são: 

a) Levar os crentes ao erro, para desacreditar o Evangelho e as igrejas. 
b) Tornar os crentes inoperantes para fazê-los frustrados. Tirar dos crentes a 

oportunidade de testificar. 
c) Afastar os crentes da oração, pois sabe que este é o meio que os crentes têm 

para vencê-lo. 
d) Aproveitar-se das orações mal feitas para agir contra os crentes. 

 

4. O Crente que Não Ora Falha 
1. Contra si mesmo, não crescendo espiritualmente. 
2. Contra o pastor por quem não ora. 
3. Contra a Igreja que precisa do seu apoio espiritual. 
4. Contra o mundo e as nações que precisam da sua intercessão. 
5. Contra Deus que quer tê-lo em Sua intimidade. 
 

5. O Tamanho da Igreja e o Formalismo da Oração 
O Rev. Caio Fábio D’Araujo Filho, em seu livro A Geração que desaprendeu 

a orar, nas páginas 28, 29 e 30, cita o seguinte: 
Foram os pentecostais que redescobriram o valor da oração e da objetividade da fé neste 

século. No entanto, não me refiro à genuína experiência pentecostal, praticada na maior 
parte das vezes, pelos cristãos mais simples das comunidades pentecostais. Nas 
comunidades pentecostais, especialmente nos ajuntamentos informais (nas casas dos 
irmãos), ainda se ora muito. Entretanto, nos líderes pentecostais, muitas vezes, prevalece 
apenas um ativismo numérico ufanista, misturado com intensa disputa de poder político-
eclesiástico. Assim é que quanto maior for o "campo" ou o "ministério", maior o poder que 
o líder terá na denominação e no mundo político fora dela (veja mais à frente comentários 
sobre o tamanho das igrejas). 

Ora, com isto não estou dizendo que a prática da liderança pentecostal é sempre assim. 
Ao contrário, eu conheço líderes pentecostais piedosíssimos. Mas estes, que no passado 
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eram a regra, estão agora se tornando a exceção. E, mais, me preocupa muito quando vejo 
que não tem havido sinais de melhora. Ao contrário, as gerações mais novas parecem já 
estar nascendo viciadas pelas práticas de seus antecessores.  

Mas ainda há tempo de ver os líderes pentecostais voltarem à prática da piedade e da 
oração. Ainda dá tempo de submeter a força dos números do crescimento da igreja ao 
senhorio de Cristo. Ainda há tempo de salvar as novas gerações do ufanismo triunfalista e, 
às vezes, "aético" de líderes que foram grandes caciques da fé, mas que não deixaram nem 
deixarão nada de memorável para as gerações futuras, além da lembrança de que eles 
usaram muito a igreja a fim de fortalecerem-se em suas disputas internas e externas pelo 
poder que os números garantem aos que o manipulam. 

Assim é que afirmo com temor e tremor que a oração piedosa, devocional, diária, 
solitária, quebrantada, íntima, marcada pela confissão, apaixonada e essencial à vida, já não 
define muitas das igrejas pentecostais, especialmente seus líderes. 

As igrejas pentecostais precisam tanto de avivamento advindo da oração quanto as 
igrejas reformadas. 

 

O Tamanho Ideal de Uma Igreja 
Jesus quer que a Sua Igreja tenha tantas pessoas quanto possamos 

evangelizar. Mas também Jesus deu-nos a dimensão de uma igreja local no 
Evangelho de João 10:3,11-15: 

A este o porteiro abre; e as ovelhas ouvem a sua voz; e ele 
chama pelo nome as suas ovelhas, e as conduz para fora. 

Eu sou o bom pastor; o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. 
Mas o que é mercenário, e não pastor, de quem não são as 

ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge; e o lobo as 
arrebata e dispersa. 

Ora, o mercenário foge porque é mercenário, e não se importa 
com as ovelhas. 

 Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas, e elas me 
conhecem,  assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai; e 
dou a minha vida pelas ovelhas. 

 
III João 15: Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os 

amigos nominalmente. 
Outra versão bíblica diz: nome por nome. 
A nota de rodapé de III João 15 na Bíblia Vida Nova afirma que: 

 “A igreja local não deve ser tão grande que o pastor não possa conhecer os nomes dos 
membros.” 

Isto porque Jesus na Parábola do Bom Pastor deixa claro o cuidado que o 
Pastor deve ter com cada uma de suas ovelhas. 

A nota de rodapé de João 10:11 da Bíblia Pentecostal diz: 
“(3) O ministro do evangelho que ocupa esta posição apenas como meio de vida, ou de 

obter honrarias, é o “mercenário” referido nos versículos 12 e 13. O verdadeiro pastor cuida 
de suas ovelhas. O falso pastor pensa em primeiro lugar em si mesmo e na sua posição 
diante dos homens.” 
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 Alguns líderes de denominação e alguns pastores medem o esforço e a 
qualidade de seus liderados pelo número de membros e a arrecadação da igreja. 

Muitos membros e muita arrecadação significam que o pastor está cumprindo 
bem o seu papel.  

Estes números em nada ajudarão o “mercenário” a entrar no Reino de Deus. 
Deus quer em Seu Reino somente bons pastores.  
Mas qual é o tamanho ideal de uma igreja? 100, 200, 500, 1000 membros? 
Hoje muitas pessoas novas entram todos os meses no quadro de membros e 

frequentadores de uma igreja. Mas muitas pessoas saem também. Hoje nos 
preocupamos com quantidade em detrimento à qualidade do atendimento ao 
crente. Se preocupássemos com qualidade não haveria tantos membros 
desertando. 

Não chegamos nem a conhecer bem uma pessoa, e ela já saiu da igreja. A 
culpa não é de Deus. Ele fez sua parte. A culpa é nossa. 

Se a igreja mantivesse um quadro de membros ativos mais ou menos 
constante, em poucos dias conheceríamos a todos, fossem 1000 ou 2000 
pessoas. Nas condições brasileiras é necessário um obreiro ou um pastor auxiliar 
para cada grupo de 100 a 150 pessoas. Se uma igreja tivesse 1000 membros, 
necessitaria de aproximadamente 9 obreiros mais o pastor da igreja, ou um 
número próximo disto. 

Menos qualidade no atendimento, mais membros saem da igreja, menos 
chance de conhecê-los. Portanto menor tem que ser a igreja. 

Se ela desobedece a este princípio, vendo 
que sua arrecadação está diminuindo e busca 
mais pessoas, a qualidade diminui ainda mais, 
alimentando um ciclo de má administração. 

Por outro lado, Maior qualidade no 
atendimento caracteriza que a igreja possa 
aumentar em número, pois o pastor e 
obreiros conhecem as pessoas e também 
conhecem as necessidades de seus membros. 

 

6. Orações Corretas 
6.1. Orações que glorificam a Deus. 

At 4:24-31: Ao ouvirem isto, levantaram unanimemente a voz a 
Deus e disseram: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar, e 
tudo o que neles há; que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai 
Davi, teu servo, disseste: Por que se enfureceram os gentios, e os 
povos imaginaram coisas vãs?  

Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se à 
uma, contra o Senhor e contra o seu Ungido.  

Porque verdadeiramente se ajuntaram, nesta cidade, contra o teu 
santo Servo Jesus, ao qual ungiste, não só Herodes, mas também 
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Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel; para fazerem 
tudo o que a tua mão e o teu conselho predeterminaram que se 
fizesse.  

Agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos 
teus servos que falam com toda a intrepidez a tua palavra, 
enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e 
prodígios pelo nome de teu santo Servo Jesus.  

E, tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos; e 
todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez 
a palavra de Deus. 

 
6.2. Orações para nossas necessidades básicas (necessidades materiais 

e espirituais). 
Hb 4:16: Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, 

para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos 
socorridos no momento oportuno. 

 
Sl 42:1-2: Como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim 

a minha alma anseia por ti, ó Deus! 
A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo; quando entrarei 

e verei a face de Deus? 
 
Lc 11:3: ...dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano... 

 
6.3. Orações específicas. 

Mt 7:7-8: Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei e abrir-
se-vos-á. 

Pois todo o que pede, recebe; e quem busca, acha; e ao que 
bate, abrir-se-lhe-á. 

 
6.4. Orações para obter vitória sobre a tentação. 

Mt 6:13: ... e não nos deixes entrar em tentação; mas livra-nos 
do mal. [Porque teu é o reino e o poder, e a glória, para sempre, 
Amém.] 

 
6.5. Orações por tudo aquilo que nos preocupa. 

Fl 1:4: Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de ti nas 
minhas orações,... 
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6.6. Oração perseverante. 

Lc 11:5-8: Disse-lhes também: Se um de vós tiver um amigo, e 
se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me três 
pães, pois que um amigo meu, estando em viagem, chegou a minha 
casa, e não tenho o que lhe oferecer; e se ele, de dentro, 
responder: Não me incomodes; já está a porta fechada, e os meus 
filhos estão comigo na cama; não posso levantar-me para te 
atender; digo-vos que, ainda que se levante para lhos dar por ser 
seu amigo, todavia, por causa da sua importunação, se levantará e 
lhe dará quantos pães ele precisar. 

 
Lc 18:1-8: Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de 

orar sempre, e nunca desfalecer, dizendo: Havia em certa cidade 
um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. 

Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com 
ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. 

E por algum tempo não quis atendê-la; mas depois disse consigo: 
Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, 
como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que ela 
não continue a vir molestar-me. 

Prosseguiu o Senhor: Ouvi o que diz esse juiz injusto. 
E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite 

clamam a ele, já que é longânimo para com eles? 
Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo quando vier o 

Filho do homem, porventura achará fé na terra? 
 
6.7. Oração inspirada no Espírito Santo. 

Rm 8.26: Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo 
espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 

 

7. O que a Oração deve conter 
 

7.1. Petições 
Jesus nos ensinou e até mesmo insistiu para que em seu 

nome, pedíssemos coisas variadas, para que a nossa alegria 
seja completa. 

Jo 16:24: Até agora nada pedistes em meu nome; 
pedi, e recebereis, para que o vosso gozo seja 
completo.  
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7.2. Agradecimento 
Constantemente estamos pedindo, mas nos esquecemos de agradecer ao 

Senhor, como os 10 leprosos. 
Lc 17:11-19: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passava 

pela divisa entre a Samaria e a Galileia. 
Ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, 

os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, 
Mestre, tem compaixão de nós! 

Ele, logo que os viu, disse-lhes: Ide, e mostrai-vos aos 
sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. 

Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em 
alta voz; e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, 
dando-lhe graças; e este era samaritano. 

Perguntou, pois, Jesus: Não foram limpos os dez? E os nove, 
onde estão? 

Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este 
estrangeiro? 

E disse-lhe: Levanta-te, e vai; a tua fé te 
salvou. 

 
 

7.3. Louvor e adoração 
 
É o louvor individual, íntimo a Deus. 

Mt 6:9: Portanto, orai vós deste modo: 
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome... 

 
 

7.4. Confissão de pecados (Sl 51:1-4) 
Passarmos a confessar nossos pecados, fraquezas e imperfeições, 

diretamente a Deus, pois temos um advogado (I Jo 2:1) e somente há um 
mediador entre Deus e os homens (I Tm 2:5). 

I Jo 2:1: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não 
pequeis; mas, se alguém pecar, temos um Advogado para com o 
Pai, Jesus Cristo, o justo. 

 
I Tm 2:5: Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e 

os homens, Cristo Jesus, homem... 
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7.5. Consagração pessoal 
 

O oferecimento do nosso ser a Deus. 
 

Sl 51:12-13: Restitui-me a 
alegria da tua salvação, e sustém-
me com um espírito voluntário. 

Então ensinarei aos 
transgressores os teus caminhos, e 
pecadores se converterão a ti. 

 
 
 

7.6. Intercessão 
Toda oração deve ter intercessão pelos seus entes queridos e até pelos seus 

inimigos ou que lhe fazem mal. 
Até o bandido mais animal em uma penitenciária tem uma mãe orando por 

ele. E quando algum destes se salvam pela pregação de algum abnegado que 
adentrou em sua cela, as orações intercessórias foram ouvidas. 

Deus mudou a sorte (o cativeiro) de Jó quando este estava orando pelos seus 
amigos (aqueles que o acusavam de pecador...). Jó 42:10. 

Cristianismo é amor, e intercessão é sinal de amor! 
 

Exemplo de Oração Pelos Ministérios/Obreiros da Igreja 
1. Intercessão pelo anjo da Igreja, o Pastor ou a Pastora, seus filhos e famílias. 

Para que Deus derrame uma nova unção, além de mais manifestações dos 
dons do Espírito Santo, renovando as forças físicas, longevidade, riquezas e 
honras. Is 10:27, Sl 92:10, Is 40:31, Pv 3:16-17. 

2. Oração para que Deus use os Vasos da Palavra como oráculos do Seu 
Espírito, perseverantes na Oração e no Ministério da Palavra. At. 6:4. 

3. Que os Vasos de Louvor (músicos) sejam servos consagrados e verdadeiros 
adoradores, que tragam a glória, o Shekinah de Deus à toda Igreja. 
Queremos entrar na sala do trono, vermos já curas na adoração e ouvirmos 
cânticos espirituais. Ef 5:18, Jo 4:23 e Cl 3:16. 

4. Por todos os diáconos, que sejam cheios do Espírito Santo, sabedoria, fé, boa 
reputação e sejam homens e mulheres de oração consagrados, prontos para 
servir. At 6:1-3. 

5. Oração pelos intercessores que sejam consagrados como valentes de Davi, 
valendo mais de mil. Dt 32:30. 

6. Oração pelos pastores auxiliares e líderes da igreja. 
7. Oração pelos departamentos da igreja, e seus chefes, líderes e obreiros 

leigos. 
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Auto-ajuda 
Como Deve Funcionar um Grupo de Oração 

1. Grupos de oração devem funcionar com o 
conhecimento do pastor e sua aprovação. 

 
2. Grupos de oração se reúnem para orar e não para 

pregar, doutrinar, planejar etc. 
 
3. Grupos de oração devem ser pequenos. Quando 

crescem devem ser subdivididos. Cinco a dez 
participantes por exemplo. 

 
4. Sempre que houver desacordo ou dissensão deve ser dissolvido. 
 
5. O grupo deve estar consciente da presença de Cristo. 
 
6. O ambiente deve ser informal de modo que todos se sintam à vontade para 

orar com sinceridade. 
 
7. Deve haver uma lista de oração. 
 
8. As orações devem ser em forma de conversação e não de discurso. Uma 

pessoa não pode falar muito mais alto que as demais. O Espírito Santo que 
está no meio delas é único e Ele não se atrapalha. 

 
9. A duração das reuniões e seus horários não devem prejudicar outros 

trabalhos da igreja. Isto se aplica também em grupos de oração em casas 
de família, que não deve atrapalhar refeições, horário de dormir... 

 
10. O criticismo deve ser absolutamente excluído de tais encontros. 
 
11. Grupos de oração têm dado origem a grandes e abençoados movimentos. 

Mas, têm sido, também, origem de muitas tristezas no reino de Deus. O 
diabo fará tudo para acabar com os grupos de oração. 

 
12. Grupos de oração devem cooperar com a liderança das igrejas, e não em 

discordância com a mesma. 
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Como Utilizar seu Tempo em Oração 

Em Nome
de Jesus.

Amém.

Intercessão
Liderança

Igreja

Ações
de Graças

Louvor
Adoração

Confissão
de

Pecados

Pedido
de

Perdão

Intercessão
Lista

Intercessão
igreja e
Pastor

Assuntos
Pessoais

Pela Pátria
e Pelas

Autoridades

Intercessão
Ensino
Cristão

11

10

9

8

7

6

5

4

1

Enfermos
e

Necessitados

Intercessão
Organizações
Missionárias

2

12

3

 
 

O gráfico mostra 12 motivos para oração, separados entre eles por 1 minuto. 
Caso deseje, ore 2 minutos em cada motivo, 3 minutos, 4 ou 5 minutos. Se você 
utilizar 5 minutos utilizará 60 minutos ou 1 hora em oração. 
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Questionário 
1. O que acontece quando não escutamos e não seguimos a Palavra de Deus? 
 

 
 

2. No que Deus está interessado quando oramos? 
 

 
 

3. Cite 4 tipos errados de oração. 
 

 
 

4. Quantas vezes devemos perdoar? 
 

 
5. O que propicia o perdão? 
 

 
 

6. Qual o grande inimigo da Oração? 
 

 
 

7. Cite 4 tipos certos de oração. 
 
 
 

8. Cite um exemplo de oração perseverante. 
 

 
9. Cite os 5 tópicos que a oração deve conter. 
 

 
 

10. Faça uma lista para orar, como a mostrada no gráfico Como Utilizar seu 
Tempo em Oração, somente que acrescente nomes reais e motivos reais para 
sua oração. 

 
 

11. Leia e medite sobre o Salmo 51:1-13. 
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Tipos de Oração 
 
 

Para enxergar claro, basta mudar a 
direção do olhar. 

Antoine Saint Exupéry 1900-1944 
Escritor Francês 
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Tipos de Oração 

Formas de Oração 
1. Privativa (a sós) 

 Mateus 6:6: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, 
fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto; e teu Pai, que 
vê em secreto, te recompensará. 

 

2. Concordância (2 ou 3) 
Mateus 18:19-20: Ainda vos digo mais: Se dois de vós na terra 

concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será 
feito por meu Pai, que está nos céus. 

Pois onde se acham dois ou três reunidos em meu nome, aí 
estou eu no meio deles. 

 

3. Coletiva (grupo) 
Atos 4:24: Ao ouvirem isto, levantaram unanimemente a voz a 

Deus e disseram: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar, e 
tudo o que neles há... 

 

4. Em Pé 
João 11:41-42: Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os 

olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. 
Eu sabia que sempre me ouves; mas por causa da multidão que 

está em redor é que assim falei, para que eles creiam que tu me 
enviaste. 

 

5. De Joelhos 
Lc 22:41: E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra; e pondo-

se de joelhos, orava,... 
 

6. Deitado 
II Rs 20:1-2: Por aquele tempo Ezequias ficou doente, à morte. 

O profeta Isaías, filho de Amoz, veio ter com ele, e lhe disse: Assim 
diz, o Senhor: Põe em ordem a tua casa porque morrerás, e não 
viverás. 

3 
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Então o rei virou o rosto para a parede, e orou ao Senhor, 
dizendo:... 

 

7. Prostrado 
Js 7:6: Então Josué rasgou as suas vestes, e se prostrou com o 

rosto em terra perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os 
anciãos de Israel; e deitaram pó sobre as suas cabeças. 

 

8. De Olhos Abertos ou Fechados 
Jesus provavelmente orava tanto de olhos fechados como abertos. Numa de 

suas preces na Bíblia ele aparece orando de olhos abertos: 
João 11:41: Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos 

ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. 
 
Porque oramos de olhos fechados 

- Para não nos preocuparmos com o que nos cerca e para nos concentrarmos na 
oração. 

- Porque não precisamos dos olhos físicos para ver Deus (Deus é Espírito). Nós 
vemos Deus pelos olhos da fé. 

 

REVITALIZAÇÃO 
É quando uma pessoa, através da oração, procura novas 

verdades, novas forças para cada dia. Diariamente procura Deus 
em oração. 

 
 

Níveis da Oração 
 

Apresentamos agora os níveis, 
os passos que devemos seguir 
quando estamos orando.  

 
Os passos estão em ordem 

cronológica, em ordem de tempo. 
 
Isto é, primeiro oramos a: 
1. Deus 
Depois oramos por: 
2. Nós 
Depois oramos pelos: 
3. Outros 
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Deus

Ações de
Graça

Louvor Adoração

MAIS ELEVADOSALMO 95:1-3

 Gratidão (Início)

 Porta de Entrada
da Adoração
 Louvar pelo que
Ele faz (Obras)
 Quando você
louva, louva com a
mente.

 Adorar pelo que Ele é
(Ponto Culminante)
 Quando você adora,
adora com o  espírito
(João 4:24).

1

 

Nós

Petição ou
Súplica

Consagração ou
Dedicação Entrega

 Submissão, Espera e
Direção

 Resolva Deus

2

 
 

Outros

Intercessão

3
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1. A Deus - Como centro das nossas orações 
Salmo 95:1-3: Vinde, cantemos alegremente ao Senhor, 

cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. 
Apresentemo-nos diante dele com ações de graças, e celebremo-

lo com salmos de louvor. 
Porque o Senhor é Deus grande, e Rei grande acima de todos os 

deuses. 
 
O verdadeiro motivo da Bíblia exortar-nos tanto à oração, é devido ao fato de 

nos apresentar primeiramente o objeto de nossas orações: Deus. 
O poder não está na oração, mas sim Naquele a quem a oração é dirigida.  
Jesus ensinou-nos este princípio, de que nossas orações devem ser dirigidas 

a Deus, em nome de Jesus. Quando dizemos que fazemos algo em nome de 
alguém, estamos dizendo que este alguém mandou-nos que fizéssemos. Logo, 
não somos nós que fazemos, mas sim aquele que nos mandou. 

 
Quando oramos a Deus, o Pai, em nome de Jesus, o Pai responde-nos, pois 

foi o seu Filho quem nos ordenou. Assim, ao responder a oração, Jesus é 
glorificado pelo Pai, dando testemunho de que Seu Filho realmente tem 
autoridade para ordenar todas as coisas, e com isto o próprio Pai é glorificado, 
pois o Pai enviou a Cristo (Jo 16:23-24, 14:13). 

 

Ações de Graça 
Gratidão, pelo amor, pelo cuidado, pela salvação. Oferecemo-nos a Deus. 
 

Louvor 
Um passo além. Expressões que louvam a Deus pelo que ele faz (obras). 

Louvemos ao Senhor porque ele nos alimenta, nos veste, nos capacita... 
 

Adoração 
Expressões que dignificam a Deus pelo que ele é. Este é o ponto culminante 

desta parte da oração. 
 
Adoração faz parte da natureza humana. Se o homem não adorar a Deus, 

adorará outra coisa: 
 Sexo  
 Dinheiro 
 Carro 
 Ego 
 Trabalho 
 Imagens 
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Adorar é o que faremos na cidade prometida. 
Lá no Céu além da comunhão perpétua com o Criador, o que mais faremos 

será adoração, agradecendo os momentos aqui na Terra e agradecendo 
estarmos presentes no Reino de Deus (Ap 14:7). 

 
O céu é a habitação de Deus, onde finalmente encontraremos nossa razão de 

viver: Adorar a Deus e participar do Seu Reino. 
 
O que é Adoração 
A Bíblia não define Adoração, porque o amor não se define. A definição mais 

próxima nela encontrada está em I Coríntios 13 e em: "Amarás, pois, o Senhor 
teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu 
entendimento e de toda a tua força". Marcos 12:30. 

 
Adoração é um dos principais temas da Bíblia. Há 270 referências à 

adoração. 
 
Adoração é o reconhecimento do que Deus é. Enquanto o louvor concentra-

se no que Deus faz. 
 
A adoração concentra-se no que ele é. Deus é: 
- sábio, 
- santo, 
- onipresente, 
- onipotente, 
- onisciente, 
- soberano, 
- infinito, 
- eterno, 
- sublime, 
- justo, 

- amor, 
- o que era, 
- o que é 
- o que há de vir, 
- o alfa, 
- o ômega, 
- o princípio, 
- o fim, 
- o Senhor único. 

Estes são os atributos da Divindade.  
 
Adorar é exaltar estes atributos. É concentrarmo-nos na natureza de Deus, na 

pessoa de Deus, nas qualidades do Seu ser. 
 
Adoração é uma devoção profunda, mais que palavras. É uma atitude de 

coração, é ser um alguém que vive para o adorar. 
 
No VT somente o Sumo Sacerdote podia chegar no local de adoração no 

templo: o Santo dos Santos. Na sua túnica, havia um grande cordão e um sino. 
Durante sua ida até o Santo dos Santos para oração, se o sino ficasse muito 
tempo sem tocar, as pessoas que estavam do lado de fora chamariam o Sumo 
Sacerdote. Se ele não respondesse, poderia ser que estivesse desmaiado ou 
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morto. Como ninguém poderia entrar no Santo dos Santos, nem nestes casos, 
eles puxariam o Sumo Sacerdote, pelo cordão que ficava do lado de fora. 

 
Hoje todos nós temos acesso ao Santo dos Santos, o local de adoração a 

Deus.  
 
Podemos ser participantes da adoração PESSOAL com Deus, por intermédio 

de seu filho, Jesus. É isto que significou o rasgar do véu do templo que separava 
o Santo dos Santos de outros compartimentos do Tabernáculo. Quando Jesus 
morreu, a comunicação com Deus e a adoração ficaram acessíveis a qualquer 
um: desde que este creia que a morte do Cristo (o Filho de Deus), foi para 
perdão dos pecados de todos nós. 

 

2. Nós 

Petição ou Súplica 
É um pedido formal a um Deus maior. 

Marcos 11:24: Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em 
oração, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. 

 

Consagração ou Dedicação 
Submissão, espera da direção. 
 

Entrega 
Resolva Deus. 
 

3. Outros 
Oração de Intercessão. 
 
- Por aqueles que amamos (família, amigos, sociedade). 
- Por aqueles que não amamos (sogra, cunhado, vizinhos, inimigos, patrão...) 

 
Lc 6:27-28: Mas a vós que ouvis, digo: Amai a vossos inimigos, 

fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, e 
orai pelos que vos caluniam. 

 
Um dos mais poderosos usos da oração na Igreja de Jesus Cristo é a 

Intercessão. Uma pessoa só vem a Cristo se alguém orou por ele, intercedendo 
junto ao Pai, através do filho Jesus Cristo, para que aquela vida seja salva. 

 
O Deus misericordioso então se compadece daquela vida, e coloca Sua Mão 

agora para proteção daquela vida. 
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Se não fosse assim, como explicar que criminosos perigosos pudessem achar 
salvação? Mesmo o mais cruel assassino teve uma mãe, ou esposa, ou filho 
orando por ele. E mesmo que não tivesse, grupos de evangélicos visitam as 
cadeias do mundo inteiro, orando por criminosos por “pior” que possam ser. 

 
A intercessão é um instrumento tão poderoso como a pregação. Aliás creio 

sinceramente que os dois se completam (um não subsiste adequadamente sem 
o outro). 

 

A Visão do Intercessor 
1. Dependência total 
Reconhecimento de nossa incapacidade: “Posso todas as coisas naquele que 

me fortalece” (Fl 4:13). 
 
2. Visão 
É preciso ter uma visão do verdadeiro intercessor. Leia cuidadosamente o 

capítulo 6 de Isaías e verifique o seguinte: 
a) Visão do alto. “Alto e sublime” olhe sempre para cima, “olhando para Jesus...” 

(Hb 12:2, Is 6:1-4). 
b) Visão do interior: “Ai de mim... homem de lábios impuros...” (v. 5). 
c) Visão da purificação (v. 7). 
d) Visão de chamada para a obra (v. 8a). 
e) Visão da consagração (v. 8b). 
f) Visão da comunicação: “Vai e dize” (v. 9). 
g) Visão das dificuldades de nossa tarefa diante da reação do povo (vs. 9-12). 
h) Visão da vitória (v. 13) - A Santa semente. 

 
3. Esforço 
A colheita é sempre proporcional a semeadura. Quem mais semeia mais 

colhe. Uma oraçãozinha apressada, dificilmente dará resultado. Orar para obter 
resultados requer esforço e até luta (Gn 32:24-30). 

 
4. Total dedicação 
Será exagero? 
Se estamos numa guerra contra o inimigo poderoso podemos facilitar? O 

soldado no rigor da batalha tem hora para comer ou dormir? (I Ts 5:4-6). 
 

Perigos para o Intercessor 
1. Pecado não confessado (Sl 32.1-5). 
2. Sentimento de culpa. “Errar é humano, perdoar é divino”. Precisamos não 

carregar culpa de pecados já confessados (Is 43:25). 
3. Perigo dos complexos de inferioridade ou superioridade (Lc 18:9-14). 
4. Perigo dos sentimentos feridos impedindo de orar (Mt 5:23-25). 
5. Perigo da ausência de espírito de perdão (Mt 5:23-24). 
6. Perigo do espírito de revide (Rm 12:17-19). 
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7. Falsas posições (Jr 23:16-40): 
Jr 23:32: Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos 

mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo 
com as suas mentiras e com a sua vã jactância; pois eu não os 
enviei, nem lhes dei ordem; e eles não trazem proveito algum a este 
povo, diz o Senhor. 
 
a) Pensar que toda a direção vem de Deus. 
b) Pensar que Deus dirige somente por visões ou meios espetaculares. 
c) Basear toda a direção divina em sinais solicitados. Ex.: Caixinha de versículos, 

“se alguém vier aqui então será por Deus... ” 2 
d) Colocar vozes, visões ou sonhos acima da Palavra de Deus. 
e) Confundir “circunstâncias em relação à vontade divina”. 
f) Achar que não precisa de direção divina. 

 
Orações de Intercessão na Bíblia 

Fonte: Bíblia de Estudo Pentecostal, Editora CPAD. 
 

Intercessor Beneficiário Referência
Abraão Ismael Gn 17:18-20
Abraão Sodoma e Gomorra Gn 18:20-32
Abraão Abimeleque e sua família Gn 20:17
Moisés Faraó (quatro vezes) Êx 8:12-13, 30-31; 9:33; 

10:18-19 
Moisés Os israelitas (cinco vezes) Êx 32:11-14,31-34; 

33:15-17; Nm 11:2; 
14:13-20; 21:7-8  
(Ver Sl 106:23)

Moisés Miriã Nm 12:11-14
Samuel Os israelitas 1 Sm 7:5-12
Salomão O templo e o povo: que Deus os 

favorecesse 
1 Rs 8:1-9:3 

Um profeta O rei: que fosse curada sua mão 
 

1 Rs 13:6 

Elias O filho da viúva: que ressuscitasse 1 Rs 17:20-23

 
2 Não sou contra estas atitudes e afirmo que isto deve ser feito. Mas a autorização para fazer não é 
liberação para que isto se torne praxe, comum, que seja feito diária e continuamente. O cristão deve 
estar sempre na presença de Deus carregando seu Espírito Santíssimo. Mas sabemos que isto nem 
sempre é possível. Somos pecadores e pecamos muitas vezes. Neste momento de pecado, o 
Espírito Santo não pode coabitar no homem, pois como o nome já diz: é Santo. Portanto o cristão 
pode sair da presença de Deus sim, mesmo obreiros e pastores ungidos para o serviço divino (veja o 
exemplo de Saul e Davi). Se este cristão está utilizando uma caixinha de versículos para saber o que 
vai fazer naquele dia (como um horóscopo), e está com pecado não perdoado, ou em pecado, a 
orientação não virá de Deus e sim do diabo, que conhece muito bem as escrituras (veja Mateus 4). 
Em resumo: Se você consulta “horóscopo bíblico” ou faz chantagem com Deus, verifique se não está 
recebendo orientação maligna. 
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Eliseu O filho da viúva: que ressuscitasse 2 Rs 4:33-35 
Ezequias Os que haviam comido a páscoa sem 

santificar-se
2 Cr 30:18-20 

Os levitas O povo 2 Cr 30:27
Esdras O povo Ed 9
Neemias O remanescente no cativeiro Ne 1
Jeremias O povo: que fosse aliviada a grande fome 

que o acometia (resposta negativa) 
Jr 14 

Jeremias O remanescente de Judá Jr 42 
Daniel Jerusalém: que fosse restaurada Dn 9:20-23 
Habacuque A obra de Deus: que fosse avivada Hc 3 
Pedro Dorcas: que ressuscitasse At 9:40
A igreja Pedro: que fosse libertado do cárcere At 12:5-12
Paulo O pai do Públio At 28:8

 
 
 

Auto-Ajuda 

1. A Pedra de Josué 
 

Josué 24:26-27: E Josué escreveu estas 
palavras no livro da lei de Deus; e, tomando 
uma grande pedra, a pôs ali 
debaixo do carvalho que 

estava junto ao santuário do Senhor, e disse a 
todo o povo: Eis que esta pedra será por 
testemunho contra nós, pois ela ouviu todas as 
palavras que o Senhor nos falou; pelo que será 
por testemunho contra vós, para que não negueis 
o vosso Deus. 

Faça como Josué e coloque uma pedra no seu jardim, 
para que seja como testemunha de sua vitória. Ore sobre ela para que testifique 
o seu progresso espiritual e material.  

 

2. Quando varrer sua casa, ore retirando os espíritos 
imundos 
“Senhor, Deus meu, poderoso e eterno. Peço em nome de seu Filho amado 

Jesus Cristo que retire todos os espíritos imundos deste compartimento, assim 
como retiro este lixo. Transforma em pó todo demônio que assola este 
compartimento e coloca junto do pó que varro agora para fora daqui. 
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Faço isto com a autoridade que o Pai depositou no Filho e o Filho depositou 
em mim, quando disse que podemos fazer as obras que Ele fez e as fazer 
maiores ainda (João 14:12). 

Peço agora que coloque seus anjos neste cômodo, protegendo, abençoando 
e guardando para que a limpeza esteja completa. 

Amém.” 
 

3. Conselhos Práticos para Orar 
Irala, Narciso. Eficiência Sem Fadiga. 

São Paulo, Edições Loiola, 1969, p. 202 
(com pequenas alterações do autor) 

 
Não comeces tua oração, ainda que seja vocal, sem afastar-te da Terra, 

fechando os olhos, e sem penetrar, pela fé, no céu, ou em teu interior, onde Deus 
te espera. 

Tampouco entres na igreja sem renovar o ato de fé na presença de Cristo, teu 
grande benfeitor, palpitando de amor por ti, com tesouros infinitos de graças que 
deseja transferir a ti. 

Quando estiveres orando, não abandones o infinito por uma ninharia. Não 
interrompas o contato que rende milhões, para te distraíres voluntariamente com 
os centavos da Terra. 

Pelo contrário, procura abstrair-te mais de tudo que é visível e recolher-te 
mais em teu íntimo, pois só no mais íntimo do Espírito, Deus manifesta-se. 

Exprime o quanto antes os afetos e sentimentos que te vêm ao coração, ou 
que desejarias ter e sentir. 

Adora e ama a teu Deus pois a adoração e o amor constituirão tua felicidade 
sem fim. 

Procura fazer sempre algum propósito prático, que será executado no mesmo 
dia: Corrigir um defeito, praticar uma virtude, cumprir uma promessa... 

 
 

4. Como devemos orar (Resumo) 
Devemos orar a Deus (o dono de tudo). 
E pedir a intercessão do filho Jesus para que Deus ouça. 
 
 Partes da Oração: 

1. Ações de Graça 
Gratidão. Oferecemo-nos a Deus. 
 

2. Louvor 
Um passo além. Expressões que dignificam a Deus pelo que ele faz (obras). 
 

3. Adoração 
Expressões que dignificam a Deus pelo que ele é. 
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4. Confissão dos pecados 
 

5. Ministérios 
Pastor titular 
Auxiliares e obreiros 
Construção ou terreno 
Departamentos e Ministérios 
Escola Bíblica ou Curso Teológico 
Congregações, Grupos de Células, Grupos ou Filiais... 

 

6. Intercessão pelas Missões e Missionários 
 

7. Grupos Missionários e Grupos Familiares 
 

8. Enfermos, Necessitados e Desviados 
 

9. Pela pátria e pelas autoridades 
 

10. Nós e familiares 
Petição ou Súplica 

Pedido formal. Quero isto e isto, da maneira que melhor me servir e louvar o 
Seu Nome. 

 
Consagração ou Dedicação 

Submissão, espera da direção de Deus. 
 

Entrega 
Resolva Deus. Coloco tudo nas suas mãos. Não mais me preocuparei com 

isto. Está consumado. 
 

11. Em nome de Jesus, Amém. 
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Questionário 
1. Quais as formas de oração? 
 

 
 
 

2. Cite os níveis de oração. 
 

 
 

3. Quais os subníveis da oração quando oramos a Deus? 
 

 
 

4. Quais os subníveis da oração quando oramos por nós? 
 

 
 

5. Defina louvor? 
 

 
 

6. Defina adoração? 
 

 
 

7. O que é petição? 
 

 
 

8. Onde diz que devemos amar e orar pelos nossos inimigos? 
 

 
 
 

9. O que é Intercessão? 
 
 
 
 

10. Por quem você normalmente intercede? 
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11. Quem intercedeu a Deus por avivamento? 
 

 
 
 

12. Quem colocou uma pedra por testemunha da vitória do povo de Deus? 
 

 
 
 

13. Faça um plano semanal de oração e intercessão, semelhante ao mostrado no 
quadro abaixo. 

 
 Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom 

Deus Soberania Amor Santidade Justiça Graça Sabedoria Eternidade 
Eu Visão Pureza Proteção Acertos Saúde Sabedoria Evangel. 
Família Esposa Felipe Ricardo Eduardo Pai/Mãe Irmãos Demais 
Discipulado Visão Didática Exemplo Nova 

Classe
Novos 
Discípulos

Curso 
Liderança

Novos 
Mestres 

Igreja Local Pastor e 
Família 

Dpto 
Ensino

Dpto 
Missões

Secretaria/
Finanças

Louvor Pregação Constru-
ção 

Trabalho Livros Bíblia 
Informatiz.

Máquinas SEI Internet Igreja 
virtual

Outros 
serviços 

Brasil Paraná Reg. Sul Reg. 
Sudeste

Reg. 
Centro O.

Reg. Norte Reg. 
Nordeste

Governan-
tes 

Mundo Am. Latina Am. Norte África Ásia Europa Oceania Pólos 

 
O meu Quadro: 

 Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom 

Deus  

Eu  

Família  

Estudos  

Igreja Local  

Trabalho  

Brasil  

Mundo  
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Jejum 
Fortalecendo a 

comunicação com Deus 
 
 

Quando o corpo enfraquece, o espírito 
fortalece. O ponto culminante deste 

fortalecimento é a morte do corpo, 
quando o espírito não vê a hora de se 

juntar ao seu Criador. 
Edson A. Franzen (1960 -    ) 



A Bíblia do Reino       57 

 

Jejum 

Muitos são os livros sobre jejum. Entretanto há um em particular que se 
destaca da maioria deles. Chama-se O Jejum e a Redenção do Brasil de 

Valnice Milhomens da Palavra da Fé Produções. O que se poderia escrever 
sobre o assunto jejum foi escrito ali, de forma realmente completa. Aconselho a 
quem quer se aprofundar no assunto que o faça com este magnífico livro. 

Neste capítulo descrevemos um resumo do que achamos primordialmente 
necessário retirado principalmente do livro da Pastora Valnice, com pequenos 
acréscimos didáticos do autor, sem, no entanto, mudar a essência. 

 

O que é jejuar 
Olhemos para o significado da Palavra nas línguas originais da Bíblia: Em 

hebraico significa "cobrir a boca". De fato, quando você está em jejum, cobre a 
boca para não comer. A mesma palavra em grego, nesteia, quer dizer 
"abstinência voluntária de alimento" (Lc 2:37, At 14:23). No sentido mais amplo, 
jejuar é abster-se de alguma coisa. Logo, existem vários tipos de jejum: 

- de comida, 
- de bebida, 
- de um tipo de alimento, 
- de jornal, 
- de televisão... 

Há uma abstinência de algo que Deus coloca em 
seu coração. Porém, no sentido que queremos 
estudar, é abster-se de alimento ou bebida por motivos espirituais. 

 
Jejum e oração são parte do preparo de todos os discípulos para o 

desempenho de cada tarefa que lhe é confiada por Deus.  
 
É por força de jejum e oração que o poder do Espírito Santo será liberado. O 

padrão de Jesus é o padrão do discípulo, é o padrão da igreja. 
 

Tipos de Jejum 
A despeito, porém, de tudo quanto se possa dizer sobre o assunto, se este 

jejum é o certo ou aquele, a realidade dos fatos nós retiramos das Escrituras. Na 
Bíblia deparamo-nos basicamente com três tipos de jejum, todos envolvendo 
abstinência de alimento. São eles: 

1. Jejum Normal - Abstinência de alimento, mas não de água 
2. Jejum Absoluto - Abstinência de alimento e água 
3. Jejum Parcial - Abstinência de certos alimentos 
 

4 
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1. Jejum Normal 
Começaremos pelo tipo mais comum, que chamaremos de normal. A primeira 

referência a jejum no Novo Testamento é um exemplo desse tipo. Trata-se do 
jejum de Jesus. O relato bíblico é claro: 

 
"E, tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve 

fome" (Mateus 4:1-2). "E naqueles dias não comeu coisa alguma; e 
terminados eles, teve fome" (Lucas 4:1-2). 

A Bíblia diz que Ele não comeu, mas não afirma que Ele não tenha bebido. 
Diz que Ele teve fome, mas não que tivesse sede. Daí concluímos, que Ele 
bebeu, pois água não é alimento, é parte do corpo.  

Nós podemos viver sem alimento até 40 dias, num corpo 
saudável, sem problema, porém não sem beber. Nós 
podemos deixar de comer por um tempo e o corpo usa suas 
reservas armazenadas. Quando estas se esgotam, vem a 
verdadeira fome, ocasião em que o corpo entra numa fase 
de perigo e começa a inanição. Voltar a se alimentar é um 
imperativo, sob pena de morte. A isto se chama jejum 
completo. Em certas pessoas o período pode ser menor do 
que quarenta dias. No caso de Jesus, portanto, o jejum foi completo. Seu 
organismo esgotou as reservas de energia. Por isso diz o texto: "Teve fome". 

 

2. Jejum Absoluto 
Por jejum absoluto queremos nos referir ao que exclui tanto o alimento quanto 

a água. Temos várias referências na Bíblia para o mesmo, sendo que a maior 
duração é de três dias, provavelmente porque é o máximo possível para não 
prejudicar o organismo. Deus não deseja que sejamos destruídos. 

Paulo, conduzido à casa de um certo Judas, em Damasco, entrega-se 
totalmente ao jejum e à oração, conforme relata Lucas: "E esteve três dias sem 
ver, e não comeu, nem bebeu" (Atos 9: 9). Quando o Senhor enviou Ananias 
a encontrá-lo, informa: "Eis que ele está orando " (Atos 9:11b). 

Pensemos em Ester. Ela instrui Mardoqueu, dizendo: 
 

Ester 4:16: “Vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã, 
e jejuai por mim, e não comais nem bebais por três dias, nem de 
noite nem de dia; e eu e as minhas moças também assim 
jejuaremos. Depois irei ter com e rei, ainda que isso não é segundo 
a lei; e se eu perecer, pereci”. 

 

Jejum Sobrenatural 
Temos referências a jejuns absolutos prolongados, mas que certamente são 

de caráter sobrenatural, pois ao natural as pessoas não poderiam ter sobrevivido. 
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O primeiro deles é o de Moisés. Por duas vezes, praticamente sem intervalo, ele 
esteve por quarenta dias e quarenta noites na presença de Deus no monte, 
durante os quais não comeu, nem bebeu. Ele mesmo testifica em Dt 9:9-18. 

 
Outro caso é o de Elias. 
Quando um anjo de Deus Ihe trouxe pão e água e, por duas vezes, deu-lhe 

de comer e beber.  
I Reis 19:8:  Levantou-se, pois, e comeu e bebeu; e com a força 

desse alimento caminhou quarenta dias e quarenta noites até 
Horebe, o monte de Deus. 

 
Aqui, também, estamos diante de uma experiência sobrenatural. Uma 

caminhada tão longa (mais de 300 km), por um deserto abrasador, em jejum 
absoluto, seria suicídio. Mas o alimento e a bebida que o anjo lhe trouxe 
habilitaram-no a tal proeza. 

 
É interessante notar o paralelo entre esses dois representantes da Velha 

Aliança: Moisés, o que trouxe a Lei (criou a Teocracia), e Elias, o seu restaurador 
(Malaquias 4:4-6; Marcos 9:12). Os dois, portanto, passaram por um jejum 
sobrenatural. Tiveram um fim da vida terrena, de modo sobrenatural, bem como 
uma reaparição sobrenatural com Cristo, no monte da Transfiguração. 

 
Talvez por este motivo que muitos estudiosos determinam que o jejum de 40 

dias de Jesus foi também sobrenatural, sem alimento e sem água. Como os três 
estavam no monte da Transfiguração, os três devem ter feito o jejum 
sobrenatural. Mas são somente especulações e comparações sem sentido. 
Jesus não precisa provar com este jejum que é Sobrenatural. 

 

3. Jejum Parcial 
O jejum parcial fala de uma dieta restrita, mais do que de abstinência. Nosso 

exemplo clássico, é Daniel. No capítulo 10 de sua profecia temos o relato de sua 
experiência: 

Daniel 10:2-3: Naqueles dias eu, Daniel, estava pranteando por 
três semanas inteiras. 

Nenhuma coisa desejável comi, nem carne nem vinho entraram 
na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram 
as três semanas completas. 

 
Trata-se de um jejum parcial. Não se diz qual a sua dieta. Quem sabe não 

seria a mesma do seu tempo de estudo, no início de sua carreira na Babilônia? 
"Legumes para comer e água para beber?" Não temos como saber ao certo, mas 
o fato é que não comeu manjares deliciosos. Se alguém faz um jejum de pão ou 
de uma única coisa, aquilo se torna indesejável (intragável). 
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Não nos é informado porque seu jejum não foi normal, como aconteceu no 

capítulo nove. Provavelmente por causa dos seus afazeres no governo, ou outro 
motivo qualquer, ou a direção específica de Deus. Seja como for, está claro que 
existe um valor muito grande neste tipo de jejum. Lendo os versículos seguintes 
do capítulo em estudo, verificamos que o culminar deste jejum foi uma tremenda 
visitação de um anjo de Deus com uma revelação indispensável à nossa 
compreensão das batalhas que se travam nas regiões celestes. 

 
No Novo Testamento encon-

tramos João Batista com uma dieta 
bastante restrita: Gafanhoto e mel 
silvestre. 

Neste caso diria que ele levou 
uma vida em jejum parcial, para 
além dos outros tipos de jejuns que 

fazia, como nos informam os Evangelhos. 
 

Formas de Jejum 
1. Jejum Regular 
Normalmente as pessoas jejuavam quando surgia uma necessidade. Havia, 

porém, o jejum regular, que era geralmente coletivo. 
O Dia da Expiação era o único dia de jejum exigido pela Lei de Moisés. Cada 

israelita deveria "afligir sua alma" (Levítico 23:27).  
A Palavra jejum não aparece nenhuma vez no Pentateuco. Somente é 

mencionado “afligir sua alma” como punição ao corpo. 
 
Lendo Atos 27:9 descobrimos que os crentes do Novo Testamento ainda o 

observavam. Hoje apenas os judeus o fazem. 
Mas para além deste dia, temos a menção de alguns outros jejuns regulares. 
 
Uma vez que Jeremias estava impedido de entrar no Templo, ele instruiu 

Baruque a fazê-lo a fim de ler as palavras de um rolo que ele lhe ditara. Diz ele: 
 Jeremias 36:6: Entra pois tu e, pelo rolo que escreveste 

enquanto eu ditava, lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, 
na casa do Senhor, no dia de jejum; e também as lerás aos ouvidos 
de todo o Judá que vem das suas cidades. 

A data deste acontecimento é 604 a.C. O motivo seria provavelmente uma 
crise ou uma seca ou as duas coisas. 

 
No livro de Zacarias também encontramos referências a jejuns regulares. No 

capítulo oito, versículo dezenove, são mencionadas quatro ocasiões, que eram 
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datas comemorativas de quatro eventos relacionados com a destruição do 
Templo em Jerusalém: 

- o décimo mês, começo do cerco (II Reis 25:1); 
- o quarto mês, queda da cidade (Jeremias 39:2); 
- o quinto mês, destruição da cidade e do Templo (II Reis 25:8-9); 
- o sétimo mês, assassinato de Gedalias (II Reis 25:25). 

 

2. Jejum Público 
O jejum regular no Velho Testamento era público e nacional. Todavia nem 

todo jejum público era regular. Há muitos exemplos de jejuns públicos, 
convocados em ocasiões de necessidade e emergência. Nos dias de Jeosafá, 
por exemplo, a nação estava cercada por tropas inimigas, numerosas e 
poderosas. 

2 Crônicas 20:1-4: Depois disto sucedeu que os moabitas, e os 
amonitas, e com eles alguns dos meunitas vieram contra Jeosafá 
para lhe fazerem guerra. 

Vieram alguns homens dar notícia a Jeosafá, dizendo: Vem 
contra ti uma grande multidão de Edom, dalém do mar; e eis que já 
estão em Hazazom-Tamar, que é En-Gedi. 

Então Jeosafá teve medo, e pôs-se a buscar ao Senhor, e 
apregoou jejum em todo o Judá. 

E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor; de todas as 
cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. 

 
Um dos jejuns públicos mais espetaculares foi sem dúvida o de Nínive. A 

sentença de morte pesava sobre ela. Deus enviara Jonas a proclamar juízo, mas 
o rei, ouvindo a mensagem, arrependeu-se. O relato Bíblico informa: 

Jonas 3:6-8: A notícia chegou também ao rei de Nínive; e ele se 
levantou do seu trono e, despindo-se do seu manto e cobrindo-se 
de saco, sentou-se sobre cinzas. 

E fez uma proclamação, e a publicou em Nínive, por decreto do 
rei e dos seus nobres, dizendo: Não provem coisa alguma nem 
homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas; não comam, nem 
bebam água; mas sejam cobertos de saco, tanto os homens como 
os animais, e clamem fortemente a Deus; e convertam-se, cada um 
do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. 

 

3. Jejum Involuntário 
Ocasiões podem surgir em que a pessoa é forçada pelas circunstâncias a 

ficar em jejum.  
Várias são as razões para tanto: 
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1. Perdeu-se o apetite por preocupação ou sofrimento mental ou psicológico. 
Ex.: Perigo de morte. Daniel na cova dos leões. Paulo depois do encontro 
com Cristo na estrada para Damasco. 

2. Tantas atividades que não se consegue comer. Ex.: Jesus. Marcos 3:20b e 
Marcos 6:31b. 

3. Falta de Alimento. Ex.: Multidão que acompanha Jesus. Mateus 15:32. 
 
Nestes casos, devemos seguir o exemplo de Paulo: 

Filipenses 4:11-12: Não digo isto por causa de necessidade, 
porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me 
encontre. 

Sei passar falta, e sei também ter abundância; em toda maneira 
e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura, 
como em passar fome; tanto em ter abundância, como em padecer 
necessidade. 

 
Deus transformará nosso pesar em alegria, nossa necessidade em provisão e 

nosso trabalho em bênção. 
 

4. Jejum Ocasional 
Há ocasiões em que repentinamente podemos sentir necessidade de dedicar 

um tempo de jejum. Às vezes pressentimos uma emergência ou temos 
consciência de um obstáculo em nosso caminho ou do povo. O jejum ocasional 
não é programado, nem convocado. É algo que o momento exige. Em Esdras, 
nos capítulos 9 e 10, temos um exemplo. 

Esdras 9:3-5: Ouvindo eu isto, rasguei a minha túnica e o meu 
manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e 
me sentei atônito. 

Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do 
Deus de Israel por causa da transgressão dos do cativeiro; porém 
eu permaneci sentado atônito até a oblação da tarde. 

A hora da oblação da tarde levantei-me da minha humilhação, e 
com a túnica e o manto rasgados, pus-me de joelhos, estendi as 
mãos ao Senhor meu Deus, 

 

5. Jejum Convocado 
No capítulo 8 de Esdras (Esdras 8:21-23), vemos outra forma de jejum - o 

convocado. Neste tipo de jejum o líder recebe de Deus um peso e convoca o 
povo a fim de transmitir o mesmo. Dificilmente há um peso coletivo. Mas o líder 
que o tem, conclama os demais. É bíblico convocar jejuns. 
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Propósito do Jejum 
1. Estar com Deus  

2. Receber a Palavra 
Dt 9:9-11: Quando subi 

ao monte a receber as 
tábuas de pedra, as tábuas 
do pacto que o Senhor 
fizera convosco, fiquei no 
monte quarenta dias e 
quarenta noites; não comi 
pão, nem bebi água. 

 
E o Senhor me deu as 

duas tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus; e nelas 
estavam escritas todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado 
convosco no monte, do meio do fogo, no dia da assembleia. 

 

3. Interceder pela Nação 
Dt 9:18: Prostrei-me perante o Senhor, como antes, quarenta 

dias e quarenta noites; não comi pão, nem bebi água, por causa de 
todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo o que era mau 
aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. 

 

Dt 9:25: Assim me prostrei perante o Senhor; quarenta dias e 
quarenta noites estive prostrado, porquanto o Senhor ameaçara 
destruir-vos. 

 

4. Renovação da Aliança 
Dt 10:1-2: Naquele mesmo 

tempo me disse o Senhor: Alisa 
duas tábuas de pedra, como as 
primeiras, e sobe a mim ao 
monte, e faze uma arca de 
madeira. 

Nessas tábuas escreverei as 
palavras que estavam nas 
primeiras tábuas, que quebras-te, 
e as porás na arca. 
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5. Enfrentar Satanás e Suas Tentações 
Mt 4:1: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para 

ser tentado pelo Diabo. 
 
Mc 9:29: Respondeu-lhes: Esta casta não sai de modo algum, 

salvo à força de oração [e jejum.] 
 

6. Para Receber Poder 
At 1:8,14: Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito 

Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em 
toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.  

Todos estes perseveravam unanimemente em oração, com as 
mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele.  

 
Eles provavelmente neste momento praticavam o jejum pois Jesus havia dito 

que quando o noivo fosse tirado eles jejuariam. Ver At 13:3 e At 14:23. 
 

7. Para Humilhar-se 
Sl 69:10: Quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, 

isto se me tornou em afrontas. 
 
Referências Contrárias 
Os 13:6: Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto; e 

estando fartos, ensoberbeceu-se-lhes o coração, por isso 
esqueceram de mim. 

 
Ez 16:49: Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã: 

Soberba, fartura de pão, e próspera ociosidade teve ela e suas 
filhas; mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. 

 

8. Para Ser Ouvido por Deus 
Ed 8:22-23: Pois tive vergonha de pedir ao rei uma escolta de 

soldados, e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo 
caminho, porquanto havíamos dito ao rei: A mão do nosso Deus é 
sobre todos os que o buscam, para o bem deles; mas o seu poder e 
a sua ira estão contra todos os que o deixam. 
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Nós, pois, jejuamos, e pedimos isto ao nosso Deus; e ele 
atendeu às nossas orações. 

 
Jr 29:13: Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de 

todo o vosso coração. 
 
Pressão frequente deve ser mantida antes que venha a vitória na batalha 

celeste. 
Mt 11:12: E desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino 

dos céus é tomado a força, e os violentos o tomam de assalto. 
 
Quem ora em jejum notifica ao céu que ele está verdadeiramente interessado 

em tomar o Reino dos Céus. Ele escolheu um dos meios (o jejum) que Deus 
providenciou para fazer sua voz ser ouvida no Céu. 

 

9. Buscar Cura 
O jejum desliga-nos do mundo e nos aproxima de Deus, o que 

inevitavelmente aumenta nossa fé necessária à apropriação da cura. 
III Jo 1-2: O ancião ao amado Gaio, a quem eu amo em verdade. 
Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas 

saúde, assim como bem vai à tua alma. 
 

10. Ministrar ao Senhor 
Atos 13:2-3:  Enquanto eles ministravam perante o Senhor e 

jejuavam, disse o Espírito Santo: Separai-me a Barnabé e a Saulo 
para a obra a que os tenho chamado. 

Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos, 
os despediram. 

 

Como é que o Jejum Opera?  

1. Quebrantamento  
O jejum está ligado à lamentação, ao quebrantamento. 

Jejum tem a ver com choro, com lamento, com rasgar o 
coração, mas sem mostrar exteriormente isto. 

Eis uma promessa para aqueles que choram: 
Mateus 5:4: Bem-aventurados os que choram, 

porque eles serão consolados. 
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Deus promete alegria àquele que pranteia, e o jejum nos convida a prantear. 
Não é um pranto por causa de remorso, mas por causa de pecados, não apenas 
nossos, mas da própria nação. 

 
Paulo mostra qual a diferença entre a tristeza que vem do mundo e a que vem 

de Deus: 
II Coríntios 7:10: Porque a tristeza segundo Deus opera 

arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar; mas a 
tristeza do mundo opera a morte. 

 
Queremos mostrar que o jejum está intimamente ligado ao prantear. Davi 

declara em dois salmos:  
Salmo 35:13: Mas, quanto a mim, estando eles enfermos, vestia-

me de cilício, humilhava-me com o jejum, e orava de cabeça sobre o 
peito. 

 
Sl 69:10: Quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, 

isto se me tornou em afrontas. 
 
Jejuar é humilhar-se, é trazer o corpo sob sujeição. O jejum é um convite à 

cruz, à cruz da carne, do corpo, à humilhação na presença de Deus, como diz o 
salmista: 

Sl 51:17: O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado; 
ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. 

 

2. O Domínio da Carne 
Em I Coríntios 9:27, Paulo, referindo-se ao corpo, 

diz:  
Antes subjugo o meu corpo, e o reduzo à 

submissão, para que, depois de pregar a 
outros, eu mesmo não venha a ficar 
reprovado. 

 
Paulo está falando de domínio do corpo. O jejum 

tem o objetivo de dominar o corpo e de crucificar a 
carne.  

No versículo 24 e 25, ele declara: 
Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, 

correm, mas um só é que recebe o prêmio? Correi de tal maneira 
que o alcanceis. 
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E todo aquele que luta, exerce domínio próprio em todas as 
coisas; ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, 
porém, uma incorruptível. 

 
Você pode perceber em que contexto Paulo diz "subjugo o meu corpo?" 
Se o atleta deixa de comer carne, deixa de beber vinho, deixa de fumar, cuida 

de seus hábitos alimentares, de sua dieta, por causa de um prêmio, e que nos 
dias de Paulo era uma coroa de flores, de folhas que murchavam, quanto mais 
nós. 

Paulo diz: "Vou esmurrar meu corpo; não farei o que o corpo quer." 
 
Ofereçamos nosso membros como instrumentos de justiça, canais de Deus. 

O jejum muito nos ajudará nessa área. 
 

O Jejum Aceitável a Deus 
1. O jejum que não agrada a Deus 

Is 58:3-5: Por que temos nós jejuado, dizem eles, e tu não 
atentas para isso? por que temos afligido as nossas almas, e tu não 
o sabes? Eis que no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas 
empresas, e exigis que se façam todos os vossos trabalhos. 

Eis que para contendas e rixas jejuais, e para ferirdes com punho 
iníquo! Jejuando vós assim como hoje, a vossa voz não se fará ouvir 
no alto. 

Seria esse o jejum que eu escolhi? O dia em que o homem aflija 
a sua alma? Consiste porventura, em inclinar o homem a cabeça 
como junco e em estender debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu 
a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? 

 
Em outras palavras, jejum não é fórmula, não é ritual, deixar de comer e 

pronto. Algo tem que ocorrer no coração. A motivação interior é de suma 
importância, também no jejum. 

 

2. O jejum que agrada a Deus 

Libertação das muitas cadeias 
Is 58:6: Acaso não é este o jejum que escolhi? Que soltes as 

ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo? E que 
deixes ir livres os oprimidos, e despedaces todo jugo? 
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Atitude para com os outros 
Is 58:7-10:  Porventura não é também que 

repartas o teu pão com o faminto, e recolhas 
em casa os pobres desamparados? que vendo 
o nu, o cubras, e não te escondas da tua 
carne? 

Então romperá a tua luz como a alva, e a 
tua cura apressadamente brotará. e a tua justiça irá adiante de ti; e 
a glória do Senhor será a tua retaguarda. 

Então clamarás, e o Senhor te responderá; gritarás, e ele dirá: 
Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, e o 
falar iniquamente; e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares o 
aflito; então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será 
como o meio-dia. 

 

Atitudes Apropriadas ao Jejum 
1. Mantenha uma atitude de fé 
É preciso ter uma posição de fé para poder jejuar, especialmente quando 

Deus convoca para jejuns prolongados, como 10, 21, 30 e 40 dias. 
Hb 11:7: Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda 

não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o 
salvamento da sua família; e por esta fé condenou o mundo, e 
tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. 

 
Fé em Deus é a primeira atitude daquele que irá jejuar. 
 

2. Tenha uma base firme na Palavra 
A fé pode ser vazia, mas não é um salto no escuro. A fé 

é gerada pela Sua Palavra. A Fé vem pelo ouvir (ler, 
estudar, meditar) e ouvir a Palavra de Cristo (Rm 10:17). 

 

3. Não espere uma emergência 
Você não deve esperar uma crise para jejuar. 
 

4. Estabeleça objetivos e faça uma lista por escrito 
O que está no seu coração? 
Quais os motivos que o levaram a esta separação? 
Escreva-os. 
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5. Evite a ostentação religiosa 
Não somos melhores que outros só porque jejuamos. 
 

6. Proteja-se contra os ataques de Satanás 
Se jejum não fosse bom para a relação do homem com Deus, Satanás nem 

se preocuparia com quem jejua. 
Todavia sabemos que não é isto: Quando é que Jesus enfrentou Satanás? 
Depois de 40 dias de jejum no deserto. 
Quando estamos em jejum, somos muito sensíveis, pelo que muitas vezes é 

preciso muito discernimento. 
Quando Satanás veio tentar Jesus, ele (Satanás) invocou a própria Palavra. 
Jesus protegeu-se também com a Palavra (a Bíblia). 
 

7. O jejum nunca mudará os padrões de Deus 
Hb 13:8: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. 

A justiça de Deus é a justiça de Deus. Sua Palavra, Seus padrões não 
mudam.  

Não adianta jejuarmos para pedir alguma coisa para Ele, que seja contrário 
aos Seus padrões. 

 

8. Não comece com um período longo, quando você não tem 
hábito de jejuar 
Se você nunca jejuou, comece de forma amena: 
1. Primeiro deixe uma refeição que você fazia antes, digamos o café da 

manhã. 
2. Depois de alguns jejuns do café da manhã, sem haver problemas físicos, 

deixe o café mais o almoço. 
3. Depois um dia inteiro (12 horas). 
4. Depois 24 horas 
5. Depois 2 dias. Se você se adaptou facilmente a estes, é provável que seu 

organismo suporte jejuns prolongados. 
 
O maior jejum que temos na Bíblia é de 40 dias. 
 

O Que Não Fazer Durante Um Jejum Prolongado 
1. Não seja egoísta, orando só para si mesmo. É importante lembrar as lições 

de Isaías 58. E ainda:  
Jó 42:10: O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando este 

orava pelos seus amigos; e o Senhor deu a Jó o dobro do que antes 
possuía. 
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2. Não entre num jejum com o estômago cheio de carne. Suspenda toda 
comida de carne três dias antes de começar o jejum, alimentando-se com frutas 
e verduras. Um dia antes pode comer abundantemente melão ou beber bastante 
suco de laranjas maduras, adoçadas com mel de abelha, se o desejar, para 
limpar as vias digestivas. 

3. Não tema. Aprenda a dizer cada vez que o diabo vem tentá-lo ou ameaçá-
lo de morte: "Não só de pão vive o homem, mas de toda Palavra que sai da 
boca de Deus.” 

4. Não fique na cozinha nem se exponha a cheiros fortes, tais como de 
comida, tinta fresca, inseticida, desinfetantes, coisas putrefatas... 

5. Evite conversa sobre comida ou pratos favoritos. 
6. Não beba água gelada. É melhor tomá-la natural ou morna. 
7. Evite o povo e ruídos desnecessários. 
8. Não ande descalço, nem durma sobre um piso frio. Abrigue-se, pois 

durante o jejum você sentirá mais frio. 
9. Não descuide da apresentação pessoal. É importante manter-se limpo e 

bem apresentado. 
10. Não descuide a higiene bucal. Às vezes pode-se variar o creme dental. 

Um cravo na boca ajuda o hálito. 
11. Não leia jornais ou revistas seculares, nem se exponha à televisão. Este é 

um tempo separado para Deus. 
12. Evite expor-se aos raios solares, especialmente depois 

das dez horas. Nas caminhadas, a cabeça deve estar coberta. 
13. Evite todo esforço físico desnecessário. Quanto mais 

prolongado o jejum, tanto mais necessário observar este 
conselho. Evite subir escadas e montes, e acercar-se de 
precipícios sem proteção, pois a tendência para a tontura é 
normal no jejum. 

14. Não fale muito, nem alto, pois isso debilita e cansa. 
15. Não grite quando estiver orando, para não se esgotar 

antes do tempo. 
 
 

O que Fazer Durante o Jejum 
1. Orar 
 

2. Ler a Palavra 
 

3. Meditar na Palavra 
Tão importante é a meditação na Palavra que separamos o 

próximo capítulo para falar sobre isto. 
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Questionário 
1. O que é jejum? 
 

 
 

2. Quais os três tipos de jejum existentes? 
 
 

3. O que é jejum normal? 
 
 

4. Quem fez jejum sobrenatural? 
 
 
 

5. Quais as formas de jejum? 
 
 
 

6. Cite 3 propósitos do jejum. 
 
 
 

7. Cite alguns versículos descrevendo o jejum que agrada a Deus e o que não 
agrada a Deus. 

 
 
 
 

8. Quanto tempo você tem que jejuar? 
 
 

9. Cite 5 atitudes que você não deve fazer enquanto jejua. 
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Meditação 
 
 

Triste Época! 
É mais fácil desintegrar um átomo que 

um preconceito. 
Albert Einstein 1879-1955 

Físico Matemático Alemão 
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Meditação 

1. Introdução 
Nas últimas décadas muito se têm falado sobre meditação: meditação na 

ioga, meditação transcendental, meditação para uma vida melhor. 
 
O que esta meditação ou outro tipo tem a ver com a Bíblia? 
 
A Bíblia cita a palavra medita e meditação 24 vezes na versão Revisada de 

Acordo com os Melhores Textos em Grego e Hebraico. 
 
Um cristão genuíno não pode desconsiderar a meditação. Vamos conhecer 

melhor o que é a meditação para que possamos ser abençoados e até não pecar 
falando mal de alguma coisa que desconhecemos. 

 
 

2. Definições da Meditação 
Sl 1:1-3 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o 

conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, 
nem se assenta na roda dos escarnecedores; antes tem seu prazer 
na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. 

Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a 
qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai; e tudo 
quanto fizer prosperará. 

 

O que é meditação? 
- Ponderar, estudar, considerar e pensar sobre. Ato ou efeito de 

meditar.  
 

As raízes da palavra meditação remontam ao vocábulo melete do grego 
antigo, com o significado de cuidado, estudo, exercício. Suas raízes latinas 
ligam-se ao sentido de preparação e prática. 

A palavra meditação se emprega para designar os processos intelectivos 
de reflexão. O contato mais íntimo dos ocidentais com as civilizações do 
Oriente, ocorrido sobretudo a partir do século XIX, ampliou o sentido da 
palavra, que passou a designar também a prática de disciplinas de ascese em 

que o indivíduo, em posição de repouso, prepara-se para alcançar um estado interior de 
silêncio ou atenção pura, desligando-se durante o exercício de todas as idéias, imagens e 
conceitos, mesmo os de natureza religiosa. 

A partir da década de 1960 difundiu-se no Ocidente a prática da meditação 
transcendental, disciplina proposta pelo indiano Maharishi Mahesh Yogi para o 

5 
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autodesenvolvimento, o autoconhecimento e a liberação de tensões, a partir de métodos 
tradicionais desvinculados, no entanto, de proposta religiosa. A prática envolve a repetição 
mental de uma palavra indicada ao discípulo pelo mestre, chamada "mantra" em sânscrito. A 
citação das orações Ave Maria e Santa Maria obedecem a este conceito. 

A tradição cristã legitima o emprego de formas de oração que podem, apropriadamente, 
ser chamadas de meditação. A oração desvinculada de pensamentos, imagens e conceitos 
era recomendada por João Cassiano já no século IV e ainda mais enfaticamente pelo 
clássico medieval de espiritualidade A nuvem do não saber, de autor anônimo do século 
XIV. No século XX, o monge John Main integrou aos imperativos teológicos e pastorais do 
sacerdócio católico elementos de origem hinduísta e passou a difundir em todo o mundo sua 
proposta de meditação cristã, cuja essência é a repetição mental, em ambiente silencioso, de 
uma oração curta, formada de uma só frase ou mesmo de uma só palavra, com vistas a sentir 
a presença de Deus. 

© Enciclopédia Britânica do Brasil Publicações Ltda. (Barsa) 
 

Meditação Cristã 
1. É um dos meios pelo qual podemos conhecer a Deus. 
2. É o processo pelo qual podemos ver a Deus se revelando a nós. 
3. É a maneira pela qual mastigamos, ingerimos e assimilamos a Palavra de 

Deus.  
4. É considerar com a mente e coração. 
5. É escutar a voz de Deus diariamente. 
6. É traduzir a Palavra de Deus em pensamentos e estes pensamentos em 

ações. 
7. É uma resposta nossa para Deus. 
8. É ter uma experiência nova com Deus a cada dia. 
9. É a fonte de um verdadeiro ministério. 
10. A meditação só é completa quando recebemos de Deus e damos uma 

resposta colocando-a em prática. 
 
 

Js 1:8: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita 
nEle dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo 
quanto nEle está escrito; porque então farás prosperar o teu 
caminho, e serás bem-sucedido. 

 
 

Sl 104:34: Seja-lhe agradável a minha meditação; eu me 
regozijarei no Senhor. 
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3. Vantagens de nos Enchermos da Palavra de Deus  
1. Conhecemos a Deus e passamos a confiar mais nEle. 
2. Conhecemos os seus princípios para reger as nossas vidas. 
3. Aprendemos a encontrar soluções para os nossos 

problemas. 
4. Somos fortalecidos no espírito - a Palavra de Deus é a 

verdadeira arma espiritual. 
5. Mudamos a maneira de ver e de pensar nas coisas. 
6. Alcançamos clareza de raciocínio - vemos as coisas do 

ponto de vista de Deus.  
 

4. Porque Devemos Meditar 
1. Para ouvir a voz de Deus, o que Ele tem e quer conosco. 
2. Porque dá fruto. 
3. Porque produz vida abundante. 

II Co 3:6: o qual também nos capacitou para sermos ministros 
dum novo pacto, não da letra, mas do espírito; porque a letra mata, 
mas o espírito vivifica. 

4. Porque Deus engrandece Sua Palavra. Aprendemos qual seja o valor da 
Palavra. 

5. Para que a Palavra de Deus seja adaptada em 
minha vida, pois ela é a Verdade. 

6. Para aprendermos a valorizar a Palavra de Deus.  
 

5. Como Devemos Meditar 
1. Temos que separar tempo para Deus. 
2. Procure um lugar confortável onde ninguém lhe 

atrapalhe. 
3. Tenha uma Bíblia. 
4. Tenha um caderno e uma caneta. 
5. Se puder, tenha uma concordância bíblica e um dicionário. 
6. Escolha um versículo ou texto para meditar. 
7. Leia várias vezes o texto. 
8. Escolha o versículo-chave do texto. 
9. Procure uma promessa de Deus no texto para sua vida. 
10. Tire uma condição para alcançar a promessa. Ex.: Para ter vitória, o 

profeta precisou parar de pecar naquela área. Então eu devo... 
11. Procure algum atributo do caráter de Deus no texto. 
12. Tire a lição principal do texto. 
13. Procure passagens referentes com o texto (concordância). 
14. Procure os mandamentos do texto. 
15. Tire uma aplicação prática para a sua vida. 

 



76      Oração - A Fonte de Poder do Cristão 

 

6. O que Não é Meditação 
1. Não é uma ginástica mental. 
2. Não é um estudo analítico. 
3. Não é um método científico aplicado à Bíblia. 
 

7. O que a Meditação Não Exige 
de Nós 

1. Ser intelectual. 
2. Diploma teológico. 
3. Maturidade cristã. 
 

8. O que a Meditação Requer 
1. Tempo e disciplina. 
2. Acatar alguns princípios na hora que for meditar.  
 

Princípios 
1. Coração limpo (Sl 139:23-24, Is 59:1-2, Jr 17:9-10). 
2. Dependência de Deus (Lc 18:10-14). 
3. Morrer para si mesmo, calar a voz do eu (Pv 3:5-6, Pv 28:26, Jo 12:24). 
4. Resistir a Satanás. Calar a voz de Satanás (Tg 4:7). 
5. Pedir a liderança do Espírito Santo (Rm 8:26, Ef 6:8, Jo l6:13). 
6. Louvar a Deus por fé pelo que Ele irá falar conosco (Jr 33:3, Is 65:24). 
 OBS.: Deus escolhe para liderar, antes de tudo, aqueles que têm um coração 

quebrantado e ensinável. 

 

9. Benefícios da Meditação 

1. Prosperidade 
Sl 1:2-3: ...antes tem seu prazer na lei do 

Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. 
Pois será como a árvore plantada junto às 

correntes de águas, a qual dá o seu fruto na 
estação própria, e cuja folha não cai; e tudo 
quanto fizer prosperará.  
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2. Ilumina o nosso caminho 
Sl 119:105: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz 

para o meu caminho. 
 

3. Traz sabedoria 
Sl 119:99-104: Tenho mais entendimento do que todos os meus 

mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. 
Sou mais entendido do que os velhos, porque tenho guardado os 

teus preceitos. 
Retenho os meus pés de todo caminho mau, a fim de observar a 

tua palavra. 
Não me aperto das tuas ordenanças, porque és tu quem me 

instrui. 
Oh! quão doces são as tuas palavras ao meu paladar! mais doces 

do que o mel à minha boca. 
Pelos teus preceitos alcanço entendimento, pelo que aborreço 

toda vereda de falsidade. 
 

4. Traz progresso na vida espiritual 
I Tm 4:15: Ocupa-te destas coisas, 

dedica-te inteiramente a elas, para que o 
teu progresso seja manifesto a todos.  

 

10. Outras Passagens Relativas à Meditação 
São 24 as referências à Palavra Medita e Meditação na Bíblia. Eis algumas 

delas: 
Sl 19:14: Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a 

meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, Rocha 
minha e Redentor meu! 

 
Sl 63:6-8: quando me lembro de ti no meu leito, e medito em ti 

nas vigílias da noite, pois tu tens sido o meu auxílio; de júbilo canto 
à sombra das tuas asas. 

A minha alma se apega a ti; a tua destra me sustenta. 
 

Sl 119:15-16: Em teus preceitos medito, e observo os teus 
caminhos. 
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Deleitar-me-ei nos teus estatutos; não me esquecerei da tua 
palavra. 

 
Sl 119:23-25: Príncipes sentaram-se e falavam contra mim, mas 

o teu servo meditava nos teus estatutos. 
Os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. 

 
Sl 119:48: Também levantarei as minhas mãos para os teus 

mandamentos, que amo, e meditarei nos teus estatutos. 
 

Sl 119:77-78: Venham sobre mim as tuas ternas misericórdias, 
para que eu viva, pois a tua lei é o meu deleite. 

Envergonhados sejam os soberbos, por me haverem subvertido 
sem causa; mas eu meditarei nos teus preceitos. 

 
Sl 119:97-99: Oh! quanto amo a tua lei! ela é a minha 

meditação o dia todo. 
O teu mandamento me faz mais sábio do que meus inimigos, 

pois está sempre comigo. 
Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque 

os teus testemunhos são a minha meditação. 
 

Sl 119:145-149: Clamo de todo o meu coração; atende-me, 
Senhor! Eu guardarei os teus estatutos. 

A ti clamo; salva-me, para que guarde os teus testemunhos. 
Antecipo-me à alva da manhã e clamo; aguardo com esperança 

as tuas palavras. 
 Os meus olhos se antecipam às vigílias da noite, para que eu 

medite na tua palavra. 
 Ouve a minha voz, segundo a tua benignidade; vivifica-me, ó 

Senhor, segundo a tua justiça. 
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Questionário 
1. O que é meditação? 
 

 
 
 

2. Por que devemos meditar? 
 

 
 
 

3. Como devemos meditar? 
 

 
 
 

4. Cite algumas atitudes de quem medita. 
 

 
 
 

5. Qual a passagem relativa à meditação que mais lhe agradou? 
 

 
 
 

6. Descreva com suas palavras, como você meditaria (que passos). 
 

 
 
 

7. Quais os benefícios da Meditação? 
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- WhatsApp: (41) 99634-4435

- No FaceBook e no Twitter: 
procure por Edson Franzen

- Email: webminister@nbz.com.br
- Site:  www.edsonfranzen.com.br

Coleção A Bíblia do Reino
www.teologiapelainternet.com.br

Curso de Teologia Ministerial - CTM

Estamos vivendo tempos de estiagem e sequidão porque a igreja fala de 
oração mas não ora. Prega grandes sermões sobre oração, mas não dobra os 
joelhos. Possui ricos discursos teológicos, hermenêuticos e ecle-siásticos sobre 
oração, mas não faz e nem comparece às noites de vigília.

Este livro o ajudará a compreender a necessidade da oração no seu dia a dia e 
o incentivará a continuamente buscar a Deus.

Em muitas igrejas, a reunião de oração (normalmente na terça-feira) está em 
estado de coma, está moribunda, está na UTI prestes a morrer.

Só que agora não mais para pedir, mas para agradecer as grandes dádivas que 
Ele abundantemente depositará em seus pés.
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Professor Edson de Almeida e Franzen
Com a graça de Deus tem utilizado nas Igrejas e empresas sua 

experiência de Engenheiro, Professor e Consultor de Informática.

Edson de Almeida e Franzen, nascido em 1960, é 

casado com Sandra Regina Lacerda Franzen, pai de 

Felipe, Ricardo, Heinz Eduardo e Sara. Edson é 

professor desde 1978, engenheiro agrônomo formado 

em 1985, pastor auxiliar em tempo integral desde 1995.

É webminister da Igreja Virtual Evangélica - 

www.nbz.com.br/igrejavirtual e do curso de teologia 

www.teologiapelainternet.com.br.

O professor Edson Franzen tem dedicado sua vida a 

escrever e ao ensino, acreditando ser este o caminho da 

libertação espiritual e material das pessoas. 

-� Engenheiro Agrônomo formado em 1985 pela Universidade 

Federal do Paraná (UFPr).

-� Especialista em Marketing Empresarial e Político.

-� Proprietário da Net Brazil Soluções de Marketing Digital: 

www.aluznofimdotunel.com.br e do site de sistemas para 

as igrejas . www.easyslides.com.br

-� Formado em Teologia pelo Instituto Teológico Quadrangular 

de Curitiba (PR) em 1978 e 1982.

-� Ministra cursos teológicos, cursos agroecológicos, cursos 

administrativos e de Informática.

Atividades Profissionais - Resumo

-� Pós Graduado em Processamento de Dados em 1990 pelo 

Instituto SPEI de Curitiba.

-� Analista de Sistemas, Programador Sênior e criador da loja e 

dos produtos e serviços: .www.nbz.com.br/loja

-� Pastor Auxiliar em tempo integral desde 1995.

- Ministro do Evangelho desde março de 2000.

-� Atua na Informática desde 1985. É consultor sênior. Sua 

empresa foi formada em 2002 e tem mais de 7000 clientes.

-� Como consultor atuou em mais de 80 empresas.

-� Ex-professor da Faculdade de Plácido e Silva (matérias 

Microinformática e Administração de CPD), do Colégio SPEI 

(matérias Microinformática e Linguagens de Programação), 

de outros colégios e cursos livres, inclusive do SENAC e do 

curso de suplência de Informática no colégio OPET (matérias 

Banco de dados, Lógica, Fundamentos de BD).

- Escritor e editor alternativo de revistas, jornais e livros, onde 

já escreveu e/ou editou mais de 40 livros, dezenas de 

apostilas, 02 revistas e vários jornais em inúmeros 

municípios, veja alguns em: .   www.litoral.inf.br
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