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A ORAÇÃO
Lucas 11.1-13
“ORAI SEM CESSAR” 1 Ts 5.17
O que é oração?
As respostas são diversas:
• “Diálogo com Deus”,
• “Comunhão com Deus”,
• “Conversa com Deus”,
• “Abrir o coração a Deus como um amigo”,
• “Prece ou súplica dirigida a Deus”.
PELA ORAÇÃO, MANTEMOS COMUNHÃO COM DEUS E OBTEMOS O FORTALECIMENTO PARA NOSSA VIDA.
I – NECESSIDADE DA ORAÇÃO
• Nós não somente precisamos, mas devemos orar.
• A oração é como nossa respiração espiritual
1. Orar é um dever. Lc 18.1
“Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o DEVER de orar sempre e nunca esmorecer.”
A expressão usada no texto fala de DEVER, de OBRIGAÇÃO.
2. Orar é uma ordem bíblica. Mt 7.7 – Jesus disse: “Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e achareis; batei, e abrir-se-vosá.” 1 Ts 5.17 - Paulo deixou esta ordem: “Orai sem cessar”
Significa estar sempre ligado, plugado em pensamento ou palavra.
3. Orar deve ser uma prática constante. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações,
intercessões, ações de graça, em favor de todo os homens.” 1 Tm 2.1
Não é algo para ser feito de vez em quando, mas para ser uma prática constante.
4. Fortalecimento. É através da oração que recebemos o fortalecimento no nosso interior. Ef 1.16-18; 3.14-21
5. Deixar de orar é pecado. 1 Sm 12.23 - Samuel disse: “Quanto a mim, longe de mim que eu PEGUE contra o
Senhor, deixando de orar por vós...”
II.DEUS RESPONDE AS ORAÇÕES
1. Recompensa. O Senhor afirmou que o Pai recompensa àquele que ora. Mt 6.6
2. Deus faz mais do que pedimos. Paulo afirmou: “Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais
do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na
igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém!” Ef 3.20,21
3. Obtemos cura através da oração. Tiago afirmou o poder da oração no caso de enfermidades. “E a oração
da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará.” Tg 5.15
4. Deus responde no tempo certo. Deus pode demorar a nos responder. Mas essa demora é apenas aparente,
porque Deus sabe o tempo certo para responder. Lc 18.7
III. DEUS RESPONDE TODA ORAÇÃO
Mas, às vezes, a resposta é NÃO. Por Exemplo:
1. Quando o que ora é inimigo de Deus. Os inimigos de Deus, os que o odeiam, não podem ser ouvidos. Eles
gritam, mas o Senhor não os ouve. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu; clamaram ao Senhor,
mas ele não respondeu.” Sl 18.41
2. Quando o que ora é desobediente a Deus. Por não ouvir a voz de Deus e não lhe obedecer, Ele também não
ouvirá. Pv 1.24-28
3. Quando o pecado serve de barreira. Os pecados de toda sorte impedem a resposta de Deus às orações. Is
1.15;59. 1,2.
4. Quando o que ora é um pecador impenitente. Há pessoas que pecaram tanto contra Deus que não é possível
a Ele atender suas orações. Jr. 7.16 Primeiro estas pessoas precisam se arrepender, para depois serem
ouvidas.
5. Quando o que ora não deseja abandonar o pecado. Deus não atende a pecadores, isto é, HÁ PESSOAS QUE
VIVEM NA PRÁTICA DO PECADO E NÃO DESEJAM ABANDONÁ-LO. Jo 9.31

6. Quando a pessoa ora por motivos errados. Quando não se pede, ou quando se ora com motivos errados,
como por exemplo, para Deus fazer uma coisa contrária à sua vontade. Deus não atende a essa oração. Tg.
2b,3.
IV. CONDIÇÕES PARA RESPOSTA À ORAÇÃO
1. FÉ. A primeira condição para Deus responder à oração é que esta seja feita com fé. (Mc 11.24)
2. PEDIR EM NOME DE JESUS. Esta é a segunda condição. É necessário entender que não basta usar o nome de
Jesus, mas é preciso viver de acordo com a sua Palavra, obedecendo-a, para ter as orações respondidas. Jo
14.13,14
3. A VONTADE DE DEUS. A oração deve ser feita de acordo com a vontade de Deus, revelada em sua palavra,
ou, em caso específico, que não esteja declarado nas Escrituras, por uma indicação do Espírito Santo, ou por
princípios bíblicos. (Jo 9.31)
4. AUSÊNCIA DE MOTIVOS EGOÍSTAS. Nosso coração deve estar livre desses motivos. (Tg 4.3)
ASSIM DEUS OUVIRÁ NOSSAS ORAÇÕES.
5. UM CORAÇÃO PURO. “Se no meu coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido.” Sl 66.18
Ø Fazer confissões e restituição. Pv 28.13
Ø Mãos limpas. 1 Tm 2.8
Ø Acertar diferenças com outras pessoas. Mt 5.23,24
Ø Perdoar. Mt 6.12,15
6. HUMILDADE. A oração deve ser humilde, aceitando o que Deus determinar. Tg 4.6 Ler: Lc 18.9-14
7. PERSISTÊNCIA. Orar até receber a resposta, ou a convicção do Espírito de que o Senhor já respondeu. Rm
12.12
8. OBJETIVIDADE. A oração deve ser específica. Sem divagações. Lc 11.11,12
V. COMO ORAR
Não sabemos orar com convém. Vendo como Jesus orava, os discípulos lhe pediram para ensiná-los a orar.
A) A oração modelo. Jesus ensinou um modelo de oração. Lc 11.1-4
B) A ajuda do Espírito Santo. Somos fracos e não sabemos orar. Mas recebemos a ajuda do Espírito Santo. Rm
8.26.
VI. A RECOMPENSA DA ORAÇÃO
Ø Deus recompensa aqueles que o buscam (Hb 11.6).
Ø Jesus nos garantiu que o Pai recompensa (Mt 6.6).
Ø E quando recebemos a resposta à oração, recebemos também a alegria (Jo 16.24).
VII. ASPECTOS DA ORAÇÃO
1. Oração e súplica. É quando oramos por nós mesmos, por nossas necessidades. É um pedido humilde.
2. Intercessão. É quando oramos por outras pessoas, cidades, nações etc. O intercessor se coloca em posição
diante de Deus em favor de alguém. Is 53.12.
3. Ações de graças. É quando agradecemos a Deus por alguma benção recebida.
4. Louvor. É também um tipo de oração. Se bem que considerado distinto dela sempre. Veja: 1 Tm 2.1
CONCLUSÃO
A oração é a respiração da alma.
ü O crente que não ora fica “asfixiado”.
ü Nós precisamos orar sempre e nunca esmorecer.
ü Estar sempre na brecha da oração é uma das nossas maiores necessidades a que não podemos negligenciar.
APLICAÇÃO
1. Se orar é um dever, você está obedecendo a esta ordem?
2. Preste atenção: Se você não preencher as condições para que Deus responda sua oração, não adianta
gritar nem jejuar. Resolva o problema antes.
3. Procure ser grato a Deus. Descubra algum motivo de louvor em sua vida e ore louvando a Deus pela
benção recebida.

