Corrigida 12-2010

AUTOR: GERALD W. FOSTER
Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação 1 Tm 4:9

ORAÇÃO BÍBLICA
“SENHOR ENSINA NÓS ORAR”
LIÇÃO UM
I - Com Cristo Na Escola De Oração:
A) Mais alto chamado de todo cristão é comunhão como o Pai no trono de Deus: Hb 4:16
B) Os discípulos não pediram como pregar, curar os enfermos ou expulsar demônios, mas
depois andando com Jesus tempos, eles eram conscientes que não conseguiram orar
como o Mestre: Lc 11:1
C) Oração ouvido = oração respondida, como filhos, não como servos, é uma das
distinções mais absolutos da Nova Aliaça: Mt 7:7
1 - Nunca fica satisfeita com o ato de oração, porque a resposta é prometida:
2 - Nosso resposibilidade é orar segundo a aliança: Is 43:26; 59:21; Tg 4:2,3
3 - Em lugar de pedir, pedir, pedir / aperfeiçoar seu dando de graças: Fl 4:6
D) É infinitativamente mais importante para o homem aprender como falar com Jeová do
que falar com o homem, portanto, o pedido Senhor, ensina-nos a orar: Lc 11:1
1 - Os discípulos aprenderam / observaram que as Suas obras e palavras eram
direitamente relacionados à vida de oração de Cristo: Mt 7:28,29; Jo 7:46
2 - De novo e de novo lemos que o Mestre passou a noite em oração antes de
decisões importantes: Mt 26:36-44; Lc 6:12; 9:28; 21:36
E) Não aproximamos devido merecimento nosso mas porque O Pai almeja tempo conosco
individualmente como filhos amados: Cl 1:12,13
F) O Pai conhece nossos necessidades antes que pedir: Mt 6:28-32
1 - Mesmo que O Pai conhece nossos necessidades Ele solicita que os filhos pedem
em fé, porque assim Ele é glorificado / assim sabemos que veio dEle: Mt 7:7,8
2 - Nenhum dos profetas ensinaram oração porque somente os sacerdotes tiveram
acesso aproximar o trono antes que Jesus sacrificou Seu sangue: Hb 10:9-17
G) Cristo é sempre disposto responder o pedido que vai realizar Sua vontade: Mt 6:10

II - Em Espírito E Em Verdade: Jo 4:24
A) Deus é Espírito e tem comunhão com nosso espírito: Jo 4:24
B) Na Nova Aliança oração não é limitada ao espaço físico nem tempo mas em espírito
C) O primeiro instancia que O Mestre instruiu Seus discípulos sobre oração: Mt: 6:5-15
1 - Houve oração dos sem Deus mas buscando em sinceridade
2 - Houve os judeus, que tinham os livros de Moisés e os profetas mas sem acesso
3 - Houve agora uma nova dimensão em comunhão com o Pai que Jesus revela
D) Não somente em sinceridade segunda a Palavra de Deus, inclui isto, mas é muito mais
do que isto / Jesus veio ensinar como orar dentro o santo dos santos / diante o altar
E) Adoração é muito mais do que cantar ao Senhor / adoração é comunhão com Jeová
F) Jesus veio apresentar o novo e vivo caminho pelo Seu sangue: Hb 10:20
G) Agora o crente em Jesus Cristo tem acesso direto ao coração do Pai mediante a obra
de Cristo, Ele veio para estabelecer a arca da aliança no espírito do homem: Cl 1:27
H) Agora, em Cristo Jesus, do homem interior, onde Cristo habita os filhos de Deus, O
Espírito de Cristo, orienta, guia, inspira e leva adoração / oração no Espírito diretamente
para o trono de Deus e falamos face a face com o Todo Poderoso: Hb 4:16

ORAÇÃO BÍBLICA
“SENHOR ENSINA NÓS ORAR”
LIÇÃO UM (continuação)
II - Em Espírito E Em Verdade: Jo 4:24
1 - Somos feitos sabedoria, justiça, santificação e redenção em Cristo: 1 Cor 1:30
2 - Por meio do novo nascimento vos vestais do novo homem, criado segundo Deus
Em justiça e retidão procedentes da verdade: Ef 4:24
3 - Vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo
I)
a imagem daquele que o criou: Cl 3:10
J) Agora, em Cristo Jesus, oração não deve proceder da razão ou a cabeça, mas do seu
espírito que é chamado à comunhão de Seu Filho Jesus Cristo: 1 Cor 1:9
K) Fé é a convicção dos fatos que não se vê / os fatos da nossa posição em Cristo Jesus –
feitos filhos na instante que Jesus entrou como Senhor: Jo 1:12
L) Orando no espírito - letra minúscula porque é o espírito de homem, não O Espírito Santo
- é o privilégio exclusivo da Nova Aliança e tem garantias: Hb 8:6
M) Na Nova Aliança não estamos tentando achar / alcançar comunhão, já temos: Os 4:6

III - Todos Precisam Seu Lugar De Escondiderio Em Oração: Mt 6:6
A) Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fachada a porta, orarás a teu Pai, que
está em secreto: e teu Pai, que vê em secreto te recompensará: Mt 6:6
B) Tem lugares e tempos para oração publico e tempos para ser solitário: 2 Cr 20:4-14
C) Oração publico não é para ser ouvido ou expor eloqüência / capacidade oratório em
falar com O Pai: Mt 6:5-8
D) O Pai rejeita religiosidade / aparências - aceita o espírito quebrantado, e corações
compungido e contrito: Lc 18:11-14; Sl 51:17
E) Oração ousada é apesar de inimigos de fé esteja presente, vocalizar ousadamente
F) Tiraram, então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu; disse: Pai, graças te
dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, nas asun fakeu oir caysa
da nyktudão presente, para que creiam que tu me enviaste: Jo 11:41,42

ORAÇÃO BÍBLICA
“PERSERVERANÇA EM ORAÇÃO”
LIÇÃO DOIS
I - Oração É O Plano De Deus Para Operar Sua Vontade Na Terra:
A) Originalmente Elohim entregou o mundo para Adão e lhe deu autoridade sobre tudo.
Depois Adão legalmente entregou-lo para satanás, agora para O Senhor operar na
terra, Ele faz tudo mediante Seu representante - o homem; João Wesley falou:
aparentemente, Deus não faz nada na terra até homem pede: Lc 4:6; Mt 28:18
B) Crendo no invisível é completamente oposta a natureza de homem caído: Rm 8:7
1 - Confiança amoroso - o centurião: Lc 7:7
2 - Entregue total - O eterno Verbo falou; envia de Mim: Is 6:8
3 - Totalmente convencido - a mulher com hemorragia: Mc 5:25-34
4 - Completamente convicto - Abraão: Gn 15:6
C) A lição de paciente perseverança repete freqüentemente na escritura:
D) Aparentemente, O Senhor foge da suplicante, a resposta depende em nós: 1 Jo 5:14
1 - Orar segundo a Sua vontade / A Palavra de Deus / as promessas
2 - A Palavra vai ao trono como se fosse o próprio Filho suplicando: Is 5:10, 11
3 - A resposta divina será sempre Sim e Amén em Cristo Jesus: 2 Cor 1:19, 20
E) Você recebe a promessa primeira no seu espírito antes que ela manifesta: Mc 11:24
1 - Todas as coisas que recebe do Senhor são recebidas pela fé e cridas: Rm 10:10
2 - Deus, quem é Espírito, criou tudo que podemos ver / O Logos criou: Gn 1; Jo 1:3
3 - Tudo existe em Deus, e depois vemos no natural, na esfera material: Cl 1:16, 17

II - Perseverança Desenvolve Caráter Diante De Deus:
A) - Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhos por ser seu amigo, todavia, o fará por
causa da importunação e lhe dará tudo o de que tiver necessidade: Lc 11:5-8
1 - O maior parte de cristãos desiste em oração por que:
a - Não pede especificamente / oração geral não é suficiente: Mt 7:7; Tg 4:2,3
b - Porque não manifestou no tempo deles: Hb 10:36
c - Em fato, todos recebem no momento de crer: Mt 18:18,19
B) Na parábola do amigo importuno aprendemos que intercessão:
1 - É essencial perante O Senhor
2 - Poder e benção aguardam sua voz no céu
3 - O principal meio de fazer o homem uma benção para humanidade é oração
4 - Acesso ao pode é por intermédio de oração
5 - O mistério de sucesso comum em todos os ministérios na terra é oração
6 - O poder de oração é equivalente de o próprio poder de Deus - o impossível
C) Como tornar-se mais frutífero em oração:
1 - Responder para uma necessidade fora da capacidade humana: Mc 9:23
2 - Compaixão fazer uma diferencia na vida dos outros: Mt 9:36
3 - Reconhecimento da impotência em se próprio: Jo 5:30
4 - Fé nas promessas de Deus / ele tinha uma Amigo rico: Lc 11:8

ORAÇÃO BÍBLICA
“PERSERVERANÇA EM ORAÇÃO”
LIÇÃO DOIS (continuação)
II - Perseverança Desenvolve Caráter Diante De Deus:
D) Intercessão de Abraão / aprendeu seu limite com Jeová: Gn 18:23-33
E) Confiança amoroso na bondade do seu Amigo suprir uma necessidade:
F) Confiança do galardão / que Deus é galardoador dos que o buscam: Hb 11:6b

III - Jacó Tornou-se Príncipe Por Não Desistir / Oração Que Prevalece:
A) Jacó tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro - meditação: Gn 28:11
1 - A pedra é Cristo e O Senhor revelou a aliança de benção
2 - Buscar as coisas lá da cima / pensar nas coisas: Cl 3:1,2
B) Jacó confrontou o impossível / a fraqueza de homem leva a buscar Deus: Gn 32:24-32
1 - Jacó estava só / o reconhecimento de fraqueza empurra o homem ao Senhor
2 - Uma dos textos mais incrível na Bíblia: ficando ele só; e lutava com ele um
homem,
até ao romper do dia / não te deixarei ir se me não abençoares: Gn 32: 24,26
3 - Insistindo acima da aliança / apresentam as tuas razões para que possas
justificar-te: Is 43:26
4 - Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e
com os homens e prevaleceste: Gn 32:28
C) Por causa desta vitória todos os descendentes de Abraão passaram de ser chamados
Israel! Nós precisamos aprender aplicar esta posição em Cristo Jesus:

IV - Moises Aprender Não Sair Sem A Presencia De Jeová: Ex 33
A) Moisés já teve experiência na monte santo durante 40 dias: Ex 24:12-32:10
B) O Senhor ofereceu enviarei o Anjo adiante de ti, mas Moisés insistiu na presença
de Jeová: Ex 33:2,12
C) Moisés aprendeu não fazer nada sem a benção - presencia - do Senhor: Ex 32:13-16
D) Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim; e tu estarás sobre a penha. Quando
passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei, até que
eu tenha passado: Ex 33:21, 22
E) Jeová revelou a Seu caráter; E, passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor,
Senhor Deus compassivo, clemente e longânime e grande em misericórdia e
fidelidade: Ex 34:6
F) Para a Igreja; Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai; permanecei, pois, na
cidade, até que do alto sejais revestidos de poder: Lc 24:49

ORAÇÃO BÍBLICA
“QUEM TENHA A PRESENCIA EM ORAÇÃO”
LIÇÃO TRÊS
I - As Promessas São Absolutas Para Uma Só Qualidade De Crente:
A) Se permanecerdes em mim, e as minhas Palavras permanecerem em vós pedireis o
que quiserdes, e vos será feito: Jo 14:14; 15:7; 16:24
B) Como o Pai me amou, também eu vos amei; permanecei no meu amor: Jo 15:9
C) Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor: Jo 15:10
D) A videira é a planta frutífera mais propensa crescer de mais
1 - A uva é o fruto que, por seu tamanho, mais dada a produzir suco
2 - Crescimento de madeira excessiva rouba a uva do saivá produzido pela videira
3 - A videira necessita ser podada anualmente
4 - Homens têm a necessidade de ser limpo pela obra do Espírito continuamente
E) O homem precisa aprender pela experiência que não existe produção fora do poder
do Espírito:
F) Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo / porque não
procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou: Jo 5:30
1 - Uma obra significante para nem querer fazer a vontade própria
2 - Esvaziar de si é a salvação da alma / a Palavra em vós implantada, a qual
é poderosa para salvar a vossa alma: Fl 2:27; Tg1: 21b

II - Confiança Diante De Deus:
A) Quando tiver a mesma vida com Deus que Jesus teve, teremos os mesmos resultados:
1 - Aquele que diz que permanece nEle, esse deve também andar assim como
Ele andou / em obediência, amor, fé, dependência: 1 Jo 2:6
2 - O homem religioso tem facilidade confundir as escrituras e a vontade de Deus /
Desde o princípio O Senhor foi claríssimo em pedir todo seu coração: Mt 22:37
B) Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que
pedimos dEle recebemos, porque, guardamos os seus mandamentos e fazemos diante
dele o que lhe é agradável: 1 Jo 3:21, 22
1 - Criemos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo: 1 Jo 3:23
2 - Amemos uns aos outros: 1 Jo 3:23
C) Quando andamos em toda a vontade de Deus que tem sido iluminado a nós, teremos
confiança diante do trono: Mt 7:7
D) Resistindo a vontade de Deus é chamada obstinação, e é como idolatria e culto a ídolos
do lar: 1 Sm 15:23b
1 - Ídolos lancem sua presencia silenciosamente continuamente
2 - Obstinação é o atitude de resistência sem verbalizar / não obedece, mas também
não anunciam rebelião aberta. Pode aparecer como submissão disfarçada
E) Venha aprender de Mim, porque sou humilde e manso do coração: Mt 11:30
F) Agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus: Rm 8:1

ORAÇÃO BÍBLICA
“QUEM TENHA A PRESENCIA EM ORAÇÃO”
LIÇÃO TRÊS (continuação)
III - Poder Venha Mediante Comunhão Com Deus:
A)
B)
C)
D)
E)

Falta de poder indica falta ou negligência na vida com Cristo Jesus: Mt 28:20
Se O Senhor é meu pastor nada faltará: Sl 23:1
O Senhor é a fortaleza da minha vida; a quem temerei: Sl 27:1b
Se Deus é por nós, quem será contra nós: Rm 8:31b
Tudo posso em Cristo que me fortalece: Fl 4:13
1 - Pela graça, ajuda auxilia do Senhor posso fazer todo a Sua vontade
2 - Mediante fazendo toda a Sua vontade, eu fico mais e mais forte
F) Na Tua presença há plenitude de alegria / tua destra, delícias perpetuamente: Sl 16:11b
1 - Ganhamos a presencia de Deus quando perdemos nossa presencia: Tg 4:6
2 - Orgulho humano faz O Senhor lembrar-se da rebelião no céu: 1 Pd 5:6
G) Homens religiosos pensaram que Jesus era rebelde, quando, de fato, era o mais
submisso de todos os homens: Mt 9:3, 6
1 - Jeová leia as intenções do coração: 1 Sm 16:7
2 - O homem não ensinado pelo Espírito procura a hora dos homens / Como podeis
crer vós os que aceitais glória uns dos outros e, contudo não procurais a glória que
vem do Deus único: Jo 5:44
H) A maior glória, alcance, objetivo do homem é ter comunhão direito com seu Criador /
completamente disposto fazer toda a Sua vontade: Hb 10:5-9
I) Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante
mim, a favor desta terra, para que não a destruísse; mas ninguém achou: Ez 22:30; Is
59:16; 63:5

IV - Andar Diante De Mim E Ser Perfeita: Mt 5:48
A) Perfeita - Tamîn - grega - inteira, completa, sem discussão, livre de objeção, verdadeiro
e sincero, sem mancha
B) Ores para que não entres em tentação / não um oração necessáriamente, mas o ato de
oração fortalece o homem interior pela graça de Deus: Mt 26:41
C) Na intimidade de oração O Senhor revela, mosta, ensina aquilo que os não recebem que
não entram em oração: Sl 25:14

ORAÇÃO BÍBLICA
“TUDO QUANTO EM ORAÇÃO”
LIÇÃO QUATRO
I - Quanto Mais O Pai Celeestial Dará O Espírito Santo: Lc 11:13
A) Quanto mais - a comparação é entre pais naturais e O Pai celestial
1 - Boas coisas não são doença, enfermidade, pobreza e aflição – Ai dos que
Ao mal chamam bem e ao be, mal: Is 5:20a
2 - Precisa ajuda para pensar que O Senhor usa obras mãs para ensinar os
Seus filhos lições - desobediência pode abrir a porta para o adversário:
Dt 28:15
B) Toda sorte de benção está incluido na promessa do Espírito: Mt 7:7-11
1 - Portanto, se Ele esteja tão disposto dar O Espírito, quanto mais outras
2 - O maior coisa um pai pode dar seu filho é seu espírito / dEle mesmo
C) Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou,
porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas: Rm 8:32
D) Precisamos renovar a mente em relação como O Senhor é bom: Rm 12:2

II - Orar Para O Pai Vos Conceda Revelação No Pleno Conhecimento Dele: Ef 1:17
A) A mente natural - aquilo não renovada pela a Palavra de Deus - tenha resistência em
aceitar que Deus criador pode ser tão bom ou que não ama em tal maneira: Jo 17:23b
B) Como salvação não venha por obras, resposta de oração não depende em nosso
bondade, porém, nossa confiança no Pai / portanto, pede e recebe: Mt 7:7
C) Homem pode limitar o Altissimo sim - O Senhor ficou indignado; acendeu se fogo contra
Jacó, e também se levantou o Seu furor contra Israel; porque não creram em Deus, nem
confiaram na Sua salvação - Jeová andou no meio deles pelo nuvem durante o dia e a
coluna de fogo durante a noite: Os 78:21,22
D) Depois receber O Espírito é prioridade de receber mais do Espírito: Ef 4:7

III - Jeová Gosta De Operar No Impossível:
A) O Mar Vermelho, O Rio Jordão, maná, água da Rocha - por acaso algo é difícil de mais
para O Senhor: Gn 18:14a
B) Quando permanecermos no Senhor, não vai pedir fora da Sua vontade: Jo 15:7
C) Permanecer no Seu amor / deseja honrar O Senhor e abençoar homem: Jo 15:9-11
D) Orando o impossível deve ser tão natural para o crente do que respirar: Jo 11:41

IV - Orar Somente Quando Está Pronto Receber: Mc 11:24
A) Orar = receber, portanto não orar emocionalmente, não orar bonito, orar somente
quando está pronto receber: Mc 11:24
B) Orando antes que esteja pronto receber é egual à praticar errar:
C) O nome de Jesus garante que O Pai ouve e a resposta seja sim: 2 Cor 1:20
D) Deus é o Deus do impossível, mas Ele guarda para alguém na terra pedir: Mt 7:7

ORAÇÃO BÍBLICA
“CRISTO E O SEU DEVOCIONAL DE ORAÇÃO”
LIÇÃO CINCO
I - Devocionais Particulares De Cristo:
A) Buscando a vontade do Pai – Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um
lugar deserto e ali orava: Mc 1:35
1 - Jesus achou tempo para buscar O Pai mais importante do que descansar
2 - Jesus não precisava reuniões de oração
3 - Quando for somente você e O Pai, o acusador não pode questionar motivos
B) Durante a noite toda / Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e
passou a noite orando a Deus: Lc 6:12
1 - Oração hoje deve ser feito a Deus, em nome de Jesus: Jo 16:23
2 - O propósito era orar, não conversar com o próximo ou longe dos outros
3 - Jesus era focado, orava a noite todo, era com propósito / sermão do monte: 6:20
C) Depois sinais notórios / E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar: Mc 6:46-47
1 - Após a operação do sobre natural é tempo devolver glória a Deus
2 - Repor e recarregar a presência espiritualmente
3 - O monte não é o lugar mística, nem um lugar alto, mas um lugar isolado
D) Comunhão em lugares solitários: Lc 5:15-16]
1 - Jesus ministrava para multidões mas buscava comunhão com O Pai
2 - Tempo de qualidade com O Pai qualificava para ministrar no poder do Espírito
3 - Jesus não buscava nem aceitava honra dos homens / Eu não aceito glória que
vem dos homens - Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros e,
contudo, não procuraasi a glória que vem do Deus único: Jo 5:41,44

II - Somente Acompanhado Por Seus Discípulos:
A) Estando Ele orando à part, achavam-se presentes os discípulos: Lc 9:18
1 - Se os discípulos estavam presentes era com o propósito de ensinar-los:
2 - Quem dizem as multidões que sou eu: Lc 9:18b
3 - Discípulos devem conhecer-Lo melhor do os multidões - nós também devem
B) No jardim do Getsêmani: Mt 26:36-46; Lc 22:41-42
1 - Existe tempos quando oração devem ser você e O Pai:
2 - Jesus repetiu a mesma oração não devido incredulidade, mas para ter
confirmação absoluto que o único caminho era a cruz
3 - Quando a resposta era confirmada, Ele falou levantai-vos, vamos: Mt 26:46
C) Orações públicas de Cristo: Mt 11:25; Lc 3:21; Jo 11:41; 7:1
1 - Ensinava enquanto que falou com seu Pai
2 - E estando Ele a orar, o céu se abriu: Lc 3:21
a - Depois de obediência ora
b - Depois, não antes, espera para o céu se abrir
c - Espere ouvir a voz de Deus e o sobre natural em geral: 3:22

ORAÇÃO BÍBLICA
“CRISTO E O SEU DEVOCIONAL DE ORAÇÃO”
LIÇÃO CINCO (continuação)
III - Orações Pela Igreja:
A) Jesus orou para a Igreja de todos os séculos: Jo 17:20
1 - A fim de que todos sejam - que sejam eles em nós: 17:21
a - A Igreja é para ser um corpo: 1 Cor 12:12,13
b - Aparentemente o mais que aprendemos o mais que colocar este ordem ao
lado - uns grupos entendem que eles são o corpo
c - Orgulho é pecado espiritual e das mais graves preante O Senhor: Is 14:13
d - O último avivamento antes a volta de Cristo vai derrbar barreiras de não
somente denominações, mas também as religiões do mundo enteira
B) Paulo orou incessantemente: Rm 1:9
1 - Atitude de buscar e ouvir 24/7
2 - Não para no ponto de benção / salvação, ficando cheio, recebendo milagre
3 - Cristo é a vossa vida / não necessáriamente cultos, mas nossa meditação, quer,
obras, conhecendo Sua vontade, direção
C) Orações do Espírito através de Paulo: Ef 1:16; 3:14
1 - São suplicas para a perfeita vontade de Deus para cada cristão
2 - Revela a perfeita vontade de Deus para uma vida mais profundo com O Senhor
3 - Revelação do Espírito é necessário para conhecer o poder da resurreição: 1:19
4 - Que poder que Cristo conquistou é para Seu corpo que é a Igreja: Ef 1:23
D) Com alegria: Fl 1:3-11
1 - As orações de Paulo para a Igreja são intercessões de Cristo no trono: Hb 7:25
2 - Paulo orou e Cristo ora, nós precisamos orar para poder participar: 1 Tes 5:17
3 - Paulo não premitiu que seus circunstâncias de algemas parasse ele: Fl 1:7
4 - Na prisão o interesse dele é; a misericórdia de Deus, amor aumente, aprovar as
coisas excelentes: Fl 1:9-11
E) Pelo progresso espiritual da Igreja: Cl 1:3,9; 4:2-12
1 - Que entendesse a graça de Deus na verdade: Cl 1:6
2 - Que transbordeis de pleno conhecimento da Sua vontade: Cl 1:9
a - Toda a aliança e o que é sua obra em servir / haja busca: Ef 5:17
b - É possível porque Paulo escreveu / pelo que quando ledes, podeis
compreender o meu discernimento do mistério de Cristo: Ef 3:4
3 - O profundo e intimo conhecimento da Sua vontade permite que viverdes de
modo digno do Senhor, para o Seu inteiro agrado: Cl 1:10
4 - Somos libertos do império das trevs e nos transportou para o reino do Filho: 1:13
5 - Não simples perdão dos pecados mas remissão dos pecados: 1:14
F) Sempre dando graças: 1 Ts 1:2,3
1 - Quando pensava neles, isto gerou oração instantâneo:
2 - A operosidade da vossa fé: 1:3
3 - Isto tudo significa que o ramo está ligado à videira / Cristo vive em mim: Gl 2:20

ORAÇÃO BÍBLICA
“CRISTO E O SEU DEVOCIONAL DE ORAÇÃO”
LIÇÃO CINCO (continuação)
IV - Ser Breve Mas Exata Na Oração Da Fé:
A) Elias no monte Carmelo: 1 Rs 18-36-37
1 - Frequentemente oramos fora da fé e dentro incredulidade por causa de muitas
palavras e repetições: Mt 6:7
2 - Todos que invocam o nome do Senhor serão salvos: Jl 2:32; At 2:21
B) Ezequias quando enfermo: Is 38:1-8
C) Jesus na cruz: Lc 23:24
1 - Das orações da fé Jesus nunca empregou mais do que sete palavras
2 - Há tempos de interceder a noite toda, porém, orar até o pastor chegar ou até o
grupo de louvor está disposta chegar pode ser vâ:
D) O ladrão malfeitor: Lc 23:42
E) Estêvão: At 7:60
F) Sabedoria na oração: Ec 5:2; Mt 6:7

Resumo:
A) Jesus: nosso exemplo de oração
B) Você representa o fruto das orações de Jesus, pois Ele orou por você
C) O Espírito Santo inspirou a Paulo para suplicar pela Igreja, seguindo o exemplo das
orações de Paulo é tanto Bíblico e inspirada

ORAÇÃO BÍBLICA
“HOMENS NOTÁVEIS NA ORAÇÃO”
LIÇÃO SEIS
I - Exemplos Notáveis Na Oração:
A) Abraão por Sodoma: Gn 18:23
1 - Andando em aliança como Jeová permite ousadia em oração
2 - Abraão negociou com o Altissimo para as vidas das cidades / porém Abraão
permaneceu ainda na presença do Senhor: Gn 18:22
3 - O Senhor consultou Abraão / Disse O Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para
fazer: Gn 18:17
4 - Busquei entre eles um homem que tapase o muro e se colocasse na brecha
perante mim, a favor desta terra, que eu não a destruíse, mas a ninguén
achei: Ez 22:30
B) Davi a respeito da construção do templo: 2 Sm 7:18; 1 Cr 19:16
1 - Em toda a Bíblia pode perceber como O Senhor honra que se humilha: 7:18-20
2 - Por causa da Tua Palavra e segundo o Teu coração / quis a vontade dEle: 7:21
3 - Davi, como Maria, pediu que confirmasse: 7:25; Lc 1:38
4 - Davi exalta a veracidade, integridade e cumprimento da profecia: 7:26-29
C) Salomão em Gibeom: 1 Reis 3:6-15
1 - Lembra Jeová da fidelidade com Davi a respeito das promessas: 1 Rs 3:6
2 - Praticou aquilo que chama atenção divina - humildade/ não passo de ser uma
criança, não sei como conduzir-me: 3:7
3 - Pede habilidade / graça para tamanha tarefa e responsabilidade: 3:8,9
4 - O Senhor é galadordor dos que buscam diligentemente: Hb 11:6
5 - Existe sonhos inspirados por Deus: 3:15
D) Salomão na dedicação do templo: 1 Rs 8:21
1 - Quando o tabernáculo, o templo e a Igreja estão prontos a glória manifesta: Ex
40:34; 2 Cron 7:1; Ef 5:27
2 - Exalta Jeová e faz lembra da aliança e misericórdia: 8:23,24
3 - Lembra a fiel promessa feito para Davi: 8:25
4 - Oração era feita para ouvires oração de todo homem / hoje a casa de oração é,
em fato, nós: 8:26-52; Mt 21:13a
E) Ezequias, na invasão de Senaqueribe: 2 Rs 19:15
1 - Não correu para a ajuda do braço de homem
2 - Exalta Deus de toda a terra
3 - Para a glória dEle, para todos sabem que Ele é quem os livrou: 19:19
F) Esdras e Daniel pelos pecados do povo: Es 9; Dn 9
1 - Verdadeira intercessão inclue-se no meio do povo
2 - Jesus tomou sobre si – o castigo qu e nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas
Suas pisaduras fomos sarados: Is 53:5

ORAÇÃO BÍBLICA
“HOMENS NOTÁVEIS NA ORAÇÃO”
LIÇÃO SEIS (continuação)
II - Homens Notáveis Na Oração:
A) Daniel pelos judeus cativos - Costume dele: Dn 6:10-11; 9:4
1 - Reconhecido pelo Espírito como intercessor: ainda que Noé, Daniel e Jó
estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho nem a sua filha; plea sua
justiça salvariam apenas a sua própria vida: Ez 14:20
2 - Daniel era reconhecido pelo homem porque serviu quarto reis: Nabucodonosor,
Belszzar, Dario e Ciro
B) Habacuque; a roda de sigionoté; Cânticos emocionais, música
C) A oração do Senhor: Mt 6:9
1 - Serve como modelo de oração não repetida como vã repetição
2 - Jesus apresenta DEUS como Pai nosso / relacionamento, intimidade
D) A oração intercessora de Cristo para a Igreja: Jo 17:1-23
1 - Jesus orou a perfeita vontade de Deus que sejamos um como Pai e Filho
2 - Enviou ao mundo: presencia, poder e provisão

III - Clamor A Deus / Apelo Alto Acompanhado Com Corro:
A) Quando o povo decidiu clamar: Ex 2:23-25; 14:10-14
1 - Como poderia um só perseguir mil, e dois fazerem fugir dez mil: Dt 32:30
2 - Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem
a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser lhes á concedida por
meu Pai que está nos céus: Mt 18:19
B) Moisés clamou ao Senhor: Ex 17:4
C) Quando clamamos, Deus levanta um Libertador: Is 55:19; Jd 3:9; 4:3
D) Samuel clamou ao Senhor: 1 Sm 7:9
E) Clamar significa, confiar: 1 Cr 5:20; 2 Cr 13:14; 14:11
F) Como Israel foi liberto do cativeiro: Sl 34:6; 61:1-2; 107:6,13-19

Resumo:
Você também pode ser um homem ou uma mulher notável na oração, só precisa alinhar
sua oração com a Palavra de Deus, liberar a sua fé, sinceridade, amor e verdade no que O
Espírito deu para nosso ensino, instrução, correção e educação em justiça: 2 Tm 3:16

ORAÇÃO BÍBLICA
“BUSCAR AO SENHOR”
LIÇÃO SETE
I - A Palavra Nos Ordena A Buscar O Senhor: Jr 33:3; Is 55:5
A) Buscar as coisas lá do alto / Cristo, comunhão, autoridade, revelação: Cl 3:1
1 - buscar - procurar entender, ver ou achar, caçar, esforçar ou encontrar
2 - Parte do mistério em entender Deus / habita dentro e em todo lugar mas buscar
3 - Deus oculta-se dos Seus filhos a fim de ver o querer, interesse, fome e sede
B) Se buscar Jeová promete revelar: Jr 33:3; Mt 7:7
1 - A promessa absoluto é quem busca achará
2 - Faz parte do andar e viver pela fé: 2 Cor 5:7
C) Buscá-lo continuamente / o dever mais sublime do homem: 1 Cr 16:11; Os 14:2; Sl 105:4
1 - Quando o homem caiu, ele passou a viver na carne, ou seja, pelos sensos
2 - Os sensos são inimizade contra Deus porque refleta as conseqüências do pecado
D) Jesus ensinou como buscar / com todo seu coração: Mt 7:7; 22:37; Lc 11:10
1 - Deus Pai ama o homem e quer todo seu coração: Mt 22 :37
2 - O buscar de todo seu coração faz grande parte de adorar em espírito: Jo 4:24
3 - Quem, não havendo visto, amais; no qual, não vendo agora, mas crendo: 1 Pd 1:8
E) Permaneça na posição de habitar: Mt 26:41; ls 18:1; 21:36; Jo 15:6,7,10; 1 Jo 4:15,16
1 - Consciência que Ele é nossa vida e vivendo por meio e para Ele: 1 Jo 4:9
2 - Um estilo de vida, não um perido de oração: Cl 3:3
F) Nosso dever: Dt 4:29; 2 Cr 14:4; Is 55:6; Jer 29:13; Os 10:12; Am 5:4; Sl 2:3; Mt 6:33; At 17:27
1 - Quando quer a vontade de Deus mas do que o pão cotidiano: Dt 8:3; Mt 4:4
2 - O Pai criou, redimiu e sustenta, agora pede que seu homem buscar-Lo: Mt 6:33

II - Condições Para Obter Êxito Na Oração:
A) Contrição / humildade / ousadia confiança: Gn 18:22-33; 2 Cr 7:14; Sl 51:17; Is 58:9
1 - São caráteristicas divinas que Ele procura os santos imitar: Ef 5:1
2 - Coisas que pais naturais procuram dos seus filhos:
B) Sinceridade / conhecendo O Senhor e a aliança: Sl 24:3-6; Jer 29:13
C) Fé / Deus é Deus de fé, isto é, Ele vive pela Sua Palavra: Mc 11:13,14,21; Rm 5:2
D) Justiça / a essência de Deus com; amor, verdade: Tg 5:16
E) Obediência / não pode receber de Deus com um mão e resistir com a outra mão - não
pode receber e rejeitar simultaneamente: 1 Jo 3:22; 1 Jo 5:14; Hb 5:7

III - Postura Fisica Na Oração Não É O Principal:
A) Inclinados: Gn 24:26; Ex 4:31; 12:27; 34:8
B) Ajoelhados: 1 Rs 8:54; Es 9:5; Sl 95:6; Is 45:23; Dn 6:10; At 7:60; 9:40; 20:36; 21:5; Ef 3:14
C) Prostrados perante Deus: Nm 20:6; Js 5:14; 1 Rs 18:42; 2 Cr 20:18; Mt 26:39
D) Em Pé: Lc 18:11

ORAÇÃO BÍBLICA
“BUSCAR AO SENHOR”
LIÇÃO SETE (continuação)
IV - Exemplos De Orações Secretas:
A) Moisés: Dt 9:25
B) Samuel: 1 Sm 15:11
C) Elias: 1 Rs 17:19-20
D) Daniel: Dn 6:10
E) Ordenada por Cristo: Mt 6:6
F) Pedro: At 10:9
G) Cornélio: At 10:30

Resumo:
Devemos buscar ao Senhor, Ele nos ordena a fazê-lo com sinceridade, fé e amor, sempre
que você vir ou ouvir coisas erradas ao invés de criticar, ore. Lembra-se que oração não muda
Deus, Ele é o eterna e não muda, porém oração muda circumstâncias.

ORAÇÃO BÍBLICA
“ORAÇÕES RESPONDIDAS”
LIÇÃO OITO
I - Sucesso Na Oração:
A) Resposta imediata: Ex 15:24-25
B) Gideão provando ao Senhor: Jd 6:39
C) Ana por um Filho: 1 Sm 1:27
D) Deus responde a Salomão: 1 Sm 7:9-10
E) Elias perante os profetas de Baal: 1 Rs 18:37,38
F) Ezequias na guerra: 1 Cr 32:21; 2Rs 19:19-20
G) Livramento imediato: 2 Cr 18:31
H) Zacarias por um Filho: Lc 1:13
I) A Igreja primitiva: At 4:31

II - Respostas Prometidas:
A) Se sabemos que Ele ouve estamos certos de que obtemos os pedidos: 1 Jo 5:14,15
B) O Senhor garante: Sl 91:15; Is 41:17
C) O que devemos fazer: Is 58:9
D) Garantia total: Is 65:24; Jr 33:3
E) A Igreja invocará ao Senhor: Zc 13:9
F) Promessas especiais de Cristo à Igreja: Lc 11:9,10; Jo 14:14; 15:7; 16:23,24

III - Causas Do Fracasso Na Oração:
A) Desobediência
B) Pecados ocultos: Sl 66:18
C) Indiferença para com a Palavra: Pv 1:24,32
D) Negligência quanto à misericórdia: Pv 21:13
E) Desprezando a lei; A Palavra: Pv 28:9

F) Iniqüidade: Is 59:2; Mq 3:4
G) Instabilidade: Tg 1:6,7
H) Teimosia: Zc 7:13
I) Intemperança: Tg 4:3
J) Culpa de sangue: Is 1:15

IV - Importunação Na Oração:
A) Jesus: Lc 22:44
B) Abraão: Gn 18:32
B) Jacó com o anjo: Gn 32-26
C) Moisés: Dt 9:18
D) A mulher cananéia: Mt 15:27; Lc 11:8; 18:5
F) A Igreja primitiva: At 12:5; Tg 5:16-17

Resumo:
A) Deus promete responder oração em acordo com a Palavra: 1 Jo 5:14
B) Veja em que você está errando: Mt 11:29b

ORAÇÃO BÍBLICA
“ORAÇÕES INTERCESSÓRIAS”
LIÇÃO NOVE
I - De Cristo Ao Pai Pela Humanidade:
A) Pêlos pecadores: Is 53:12
B) Pêlos crentes: Fracos: Lc 22:32
C) Pêlos inimigos: Lc 23-34
D) Para envio do Consolador: Jo 14:16
E) Especialmente pela Igreja : Jo 17:9
F) Nossa aceitação depende delas: Rm 8:34
G) A salvação é através delas: Hb 7:25

II - Alguns Exemplos De Intercessores:
A) Intercessão é tomar o lugar do outro em qualquer situação: Gn 44:33;1 Sm 25:24
B) É livrá-lo da morte: Gn 37:21-27
C) Sempre buscará o melhor para o próximo: 1 Sm 19:1-4
D) Moisés por Miriã: Nm 12:13
E) Pelo seu próximo: Jo 42:10; Sl 106:23; Ef 1:16

III - O Homem Diante De Cristo:
A) Pelo seu criado: Mt 8:6
B) Pelo seu amigo: Mc 7:32
C) Pela sogra de Pedro: Lc 4:38
D) O Pai pelo seu Filho: Lc 9:38; Jo 4:47

IV - A Oração Intercessora De Cristo: Jo 17
A) Propósitos
1) Para que sejam um: 22
2) Perfeitos em unidade: 23
3) Para o mundo saber que Jesus veio para glorificar O Pai
B) Comunhão
1) Sua afinidade com O Pai: 1-3
2) Obra consumada: 8, 6
3) Sua unidade com O Pai: 7 – 10
C) Sua Fé
1) Eu não estou mais no mundo: 11
2) Quem é da fé traz alegria: 13
D) O que ele nos deu
1) A Palavra: 14
2) Proteção: 15

ORAÇÃO BÍBLICA
ORAÇÕES INTERCESSÓRIAS
LIÇÃO NOVE (continuação)
IV - A Oração Intercessora De Cristo: Jo 17
3) Santidade: 17
4) Enviados como Ele foi: 18
5) Ele é a nossa oferta: 19
E) Por todos nós, não só pêlos discípulos da época
1) Os que crêem na Palavra: 20
2) Para vermos Sua glória: 24
3) Mais revelações: 26

Resumo:
Jesus é o nosso intercessor, você pode interceder pelo seu amigo, filho, etc…
Deus quer e vai manifestar sua glória sobre nós.

ORAÇÃO BÍBLICA
“TEMOS ACESSO A DEUS, O PAI”
LIÇÃO DEZ
I - Chegue Até O Trono Com Confiança:
A) Entre com ousadia: Hb 4:14-16
1) Foi feito justiça em Cristo Jesus: 2 Cor 5:21
2) Você tem um Grande Sumo Sacerdote
3) Ele conhece todas as nossas fraquezas
4) Para receber graça, habilidade de Cristo: 2 Cor 12:9; Ef 4:7
B) Acesso à presença de Deus como filhos / Quem subirá: Sl 24:3,4:
C) O Senhor abriu a porta pelo Seu sacrifício em substituição: 1 Pd 3:18; Jo 10:9; 14:6

II - Jesus É O Nosso Acesso Ao Pai:
A) Por Ele temos acesso - Os reis, sacerdotes ou profetas não tinham: Ef 2:18
B) Ousadia e acesso / confiança total: Ef 3:12; Hb 10:19; 1 Pd 3:12
C) Obtido em Cristo e acessamos pela fé: Rm 5:2
D) A porta está abertam, portanto, entra com alegria: Ap 3:8

III - A Entrada No Santíssimo Lugar. Hb 10:19,23
A) Mediante o sangue do Cordeiro
1) Não se baseia na suas obras ou vida, mas de Cristo Jesus / “em nome de Jesus”
2) Foi Ele que inaugurou o caminho: Hb 10:19,20
3) Através do véu para o lugar santíssima - o véu significa Sua carne: Hb 10:20
B) Temos um grande Sumo Sacerdote:
1) Quem vive por nós, eternamente e compadece: Hb 4:14-16; 7:25
2) Sobre à Casa de Deus
3) Chegue com confiança - como Jesus orou ao Pai, em Cristo nós podemos
C) Requisitos:
1) Inteira certeza de fé / fé vai até onde a vontade de Deus é conhecido: Mc 11:24
2) O coração purificado: At 15:9,11
3) O corpo lavado com água limpa - a Palavra de Deus: Jo 17:17; Ef 5:26
4) Continue firme, não se abale: 1 Cor 15:58

IV - Exortações Especiais Quanto À Oração:
A) Pede o que queres que Eu te darei: 1 Rs 3:5; Zc 10:1; Jo 15:7; 14:14; 16:24
B) Regra áurea sobre oração - perdão precisa reinar no coração: Mc 11:25
C) Confie: Mt 21:21
D) Com fé - pede segunda a Palavra da aliança: Tg 1:5; 1 Jo 5:14,15

Resumo:
Entre na presença do Pai com ousadia. O sangue de Jesus lhe dá acesso. O Senhor nos
exorta a pedir a Sua fé para receber as promessas de Deus.

ORAÇÃO BÍBLICA
“A ORAÇÃO DE AÇÕES DE GRAÇAS”
LIÇÃO ONZE
I - A Poderosa Oração Da Igreja:
A) Dou graças: Fl 1:3; Sl 105:1
B) Não cesso de dar graças: Ef 1:16
C) Orando sempre: Cl 1:3
D) Sempre damos graças: 1 Ts 1:2; 2 Tes 1:3; 3:9

II - Bendizendo Ao Senhor:
A) Bendize, ó minha alma: Sl 103:1
B) Bendito seja o Deus e Pai: 2 Cor 1:3
C) Porque Ele nos abençoou: Ef 1:3
D) Pela Sua grande misericórdia: 1 Pd 1:3

III - Ações De Graças: Gratidão A Deus:
A) Exortações especiais: Sl 100:4
B) Comerás e te fartarás, bendizendo ao Senhor: Dt 8:10
C) A Palavra nos ordena: Sl 107:22
D) Seja agradecido: Cl 1:12; 2:7; 3:15; 1 Ts 5:18

IV - Motivos Para Agradecermos Ao Senhor:
A) Ele leva nossa carga: Sl 68:19
B) Uma prática constante: Sl 119:62
C) Glorifica a Deus: Lc 17:15,16
D) Sempre nos faz triunfar: 1 Cor 15:57; 2 Cor 9:15; 1 Tm 1:12

Resumo:
A) A Palavra nos ordena a dar graças: Ef 5:20
B) Sempre dar graças a Deus o Pai por tudo e durante todas as provações: Tg 1:2
C) A Bíblia está cheia de expressões de ações de graças: Salmos

ORAÇÃO BÍBLICA
“ORANDO NO ESPÍRITO”
LIÇÃO DOZE
I - O Espírito Santo Envolve-Se Conosco Em Nossas Orações:
A) O Espírito nos assiste em nossas fraquezas: Rm 8:26
B) O meu espírito ora de fato: 1 Cor 14:14
C) Em todo tempo no Espírito: Ef 6:18
D) Em Espírito, fala mistérios: 1 Cor 14:2

II - Interpretando Nossas Orações:
A) Você ora: 1 Cor 14:13
B) Orar, entoar, adorar, louvar e agradecer a Deus: Ef 5:18-20
C) Seja cheio da Palavra: Jo 15:7; Cl 3:16-17

III - A Paz De Deus Resultará Da Oração E Da Obediência à Palavra:
A) Pela oração e súplica: Fl 4:6-8
B) Lance sobre Ele sua ansiedade: 1 Pd 5:7
C) Ele o conservará em Paz: Is 26:3

IV - Orando Em Línguas:
A) São nove ao todo os Dons
B) Três desses dons do Espírito são dons inoperacionais ou de expressão
C) São dons vocais, que tem por objetivo servir de inspiração na adoração pública
D) Falar em línguas é sempre a manifestação inicial quando o crente é revestido com o
Espírito Santo
1) A Igreja primitiva: At 2:4: 8:16; 10:38-45
2) Nos devocionais particulares: 1 Cor 14:13,14
3) Aos Gentios: At 10:44,46

Resumo:
A) Um grande recurso para nós na Igreja hoje
B) Receberá muitas revelações no espírito
C) Você nasceu de novo e tem o direito de ser batizado

ORAÇÃO BÍBLICA
A ORAÇÃO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
LIÇÃO TREZE
I - O Mais Alto Nível De Oração:
A) O Espírito Santo fará este clima: Sl 22:3; 149:4-7; At 13:1-4
B) Servir ao Senhor produz livramento: At 16:22-24,25
C) Nascemos da vontade do Pai: 1 Pd 1:23; Jo 1:13
D) A Igreja primitiva sempre louvando a Deus: At 2:42,43

II - Expressões De Louvor E Adoração Na Bíblia:
A) Verdadeiros adoradores: Jo 4:20-24
B) Atitude de adoração: Lc 7:37-47
1 - Atitude de uma adoradora
2 - Atitude de um espectador
3 - Atitude de Jesus (Adorado)
C) Ele está num Santo Lugar: Is 55:15

III - O Poder De Deus Manifesta-Se Quando Nós Louvamos A Ele:
A) A nossa parte é adorá-lo: 2 Cr 20:15-17
B) Ordenou cantores: 2 Cr 20:21-25
C) Não podiam ficar em pé: 2 Cr 5:13-14; 7:1,3
D) Expressões de Davi, homem segundo o coração de Deus
1 - E Davi bendisse ao Senhor: 1 Cr 16:25-36
2 - Grande é o Senhor: 1 Cr 16:25-36
3 - Somos chamados a Sua presença: Sl 95:1-6; 96:1; 97:1; 98:1; 99:1

IV - Elementos Da Adoração:
A) A Oração
C) Leitura das Escrituras
E) Confissão dos Pecados
G) A Ceia do Senhor

B) O Louvor
D) Pregação
F) Confissão da nossa Fé
H) Humildade e obediência

V - Adoração É O Meu Amor Respondendo Ao de Deus:
A) Pros – Queneu; Adoração em grego; Pros - em direção a; Queneu; Beijar: Jo 4:20,24;
B) Adoração não existe até que O Espírito Santo toque seu espírito
C) No Velho Testamento era chacár, ou seja, uma atitude reverente: Sl 95:6
D) Somos chamados para isso: Ef 1:6,12

Resumo: Todos são canais ou instrumentos de adoração. Adoração é no Espírito. Somos
chamados a adorar. Há uma diferença entre a adoração do Velho Testamento e do Novo
Testamento.

ORAÇÃO BÍBLICA
“A VONTADE DE DEUS NA ORAÇÃO”
LIÇÃO CATORZE
I - A Palavra É A Vontade de Deus:
A) Se você sabe: 1 Jo 5:14,15
B) Permaneça na Palavra: Jo 15:7,8
C) Conte a respeito da cura: Tg 5:14,15
D) Oração da fé
1 - Como funciona: Mc 11:23,24
2 - Quem crer fala: 1 Cor 4:13
3 - Onde a Palavra está: Rm 10:8-10

II - A Cura Dos Enfermos É A Vontade De Deus:
A) A Bíblia diz que Cristo levou
B) Sua Cura: Is 53:4; Mt 8:17; I Pd 2:24
C) Jesus expressou isso: Jo 6:38; 5:30; 4:34
D) Por onde andou: At 10:38; Mt 8:16; 9:35; 4:23; Lc 4:40,41

III - Resposta De Oração:
A) Ele me invocará, e Eu lhe responderei: Sl 91:15
B) Confiança: Is 41:17-18
C) Apresente suas razões: Is 43:26
D) Ele não mente: Nm 23:19
E) Todas as suas promessas são sim: 2 Cor 1:20
F) Nenhuma promessa lhe é impossível; ou seja, tudo é certo: Lc 1:37

IV - Na Nossa Prosperidade:
A) Nada lhe faltará: Sl 23:1
B) Suprirá todas as suas necessidades: Fl 4:19; Pv 10:3
C) Abençoou-o com todas as bênçãos: Ef 1:3
D) Mediante as promessas: 2 Pd 1:3
E) Deleite-se na sua prosperidade: Sl 35:27,28; Pv 10:6; 16:22; 11:11; 13:22

Resumo:
A Palavra é a vontade de Deus, procure nela o que está lhe faltando e comece a liberar sua
fé para receber em Nome de Jesus.

ORAÇÃO BÍBLICA
“ORANDO EM NOME DE JESUS”
LIÇÃO QUINZE
I - O Nome Tem Todo o Poder:
A) Tudo o que fizer, faça em nome de Jesus: Cl 3:17
B) Concederá em meu nome: Jo 16:23
C) Peça para a sua alegria ser completa: Jo 16:24
D) Ele veio para dar-lhe vida: Jo 10:10
E) Dando graças no nome: Ef 5:20

II - O Nome É A Chave:
A) Agora temos esse direito
B) Liberdade total: Mc 16:17,18
C) Ele tem as chaves do inferno e da morte: Ap 1:18
D) Ele lhe deu as chaves do reino dos céus: Mt 18:16-19

III - Em Concordância:
A) Um tipo de oração forte
B) Tudo o que ligardes: Mt 18:19-20
C) Somos um só corpo: Rm 12:5; I Cor 10:17; 12:12
D) Agindo assim, não haverá divisão: Gl 3:28; I Cor 1:10
E) Nosso objetivo: Ef 4:13; I Tm 2:4

IV - Permaneça Na Arena Da Fé:
A) A Fé para satanás é como o lodo da cisterna…
B) Você deve resistir: 1 Pd 5:8,9
C) É um bom combate: 1 Tm 6:12
D) Continue firme, Jesus é o nosso mediador, intercessor e Senhor: Hb 8:6; 9:15; 12:14; 7:25

Resumo:
O Nome tem todo o poder. Na nova aliança, a oração só funciona com fé no nome. Jesus é
o nosso intercessor.

ORAÇÃO BÍBLICA
“ORANDO AS PROMESSAS”
LIÇÃO DEZESEIS
I - A Palavra De Deus É O Poder De Deus Para Salvação:
A) O poder está na Palavra de Deus: Jo 6:63; Rm 1:16; Lc 7:7
B) Se permanecerdes em Mim, e a Minha Palavra permanecer em vós, pedireis: Jo 15:7
C) A Palavra da Aliança é para apresentar suas razões ao Senhor: Is 43:26
D) Ordenar com as Palavras da sua boca: Is 45:11
E) Como está escrito: eu creio, por isto falo: 2 Cor 4:13

II - Promessas De Oração Respondida:
A) Eu velo pela minha Palavra, para a cumprir: Jr 1:12
B) Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa: Jo 16:24
C) E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis: Mt 21:22
D) Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não
sabes: Jr 33:3
E) Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei: Jo 14:14
F) Tudo o que pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vos dará: Jo 16:23
G) A oração de um justo é poderosa e eficaz: Tg 5:16
H) Orarás a ele, e ele te ouvirá: Jó 22:27
I) E, se sabemos que nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que já alcançamos
os pedidos que lhe fizemos: 1 Jo 5:15
J) E farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que O Pai seja glorificado: Jo 14:13
K) Assim a Palavra que sair da minha boca: Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que
me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei: Is 55:11
L) Se permanecerdes em mim, e as minhas Palavras permanecerem em vós, pedireis o que
quiserdes, e vos será feito: Jo 15:7
M) Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra, será ligado no céu, e tudo o que
desligardes na terra, será desligado no céu: Mt 18:18
N) Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para que
vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo o que em meu nome
pedirdes ao Pai Ele vos conceda: Jo 15:16
O) Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei: Jr 29:12
P) Antes que clamem, responderei; estando eles ainda falando, os ouvirei: Is 65:24
Q) Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei: Sl 91:15
R) Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas
mãos como sacrifício da tarde: Sl 141:2

ORAÇÃO BÍBLICA
“ORANDO PELO GOVERNO”
LIÇÃO DEZESETE
I - Orando Pelo Governo:
A) Não fale mal de uma autoridade do seu povo: Ex 22:28; At 23:5b
B) A morte e a vida estão no poder da língua; a que bem a utiliza come: Pv 18:21
C) Eu oro por todos os homens e mulheres que exercem autoridade sobre nós de alguma
maneira; Para que tenhamos uma vida tranqüila e sossegada, em toda piedade e
honestidade 1 Tm 2:2
D) Derrama do Teu Espírito sobre eles e faz a Tua Palavra conhecida a todos: Pv 1:23
E) Leva-os a ser homens e mulheres de integridade, obedientes em nosso favor: Sl 25:21
F) Faça com que a sabedoria entre em seus corações, e o conhecimento suave: Pv 2:10
G) Faça com que o bom siso os guarde, e a inteligência os proteja: Pv 2:11
H) Para livrá-los do mau caminho e dos homens maus: Pv 2:12
I) Que seus corações e ouvidos estejam atentos ao conselho sábio: Sl 1:1
J) Fazendo o que é reto aos Teus olhos: 2 Cr 20:32
K) Faça com que os retos permaneçam em nosso governo: Pv 2:21
L) Leva-os a ser inabaláveis em todas as áreas: Hb 12:27
M) E lança fora o ímpio. Que os infiéis sejam eliminados: Pv 2:22
N) Traz luz às coisas ocultas das trevas, e manifesta os desígnios dos corações: 1 Cor 4:5
O) Leva esta nação a lembrar-se de onde caíram, arrependendo-se, e voltando-se para
praticar as primeiras obras: Ap 2:5
P) Dispõe seus corações e suas almas para buscarem ao Senhor: 1 Cr 26:19
Q) Humilhando-se, e convertendo-se dos seus maus caminhos, então os escuta, Ó Senhor,
e perdoa os seus pecados e sara a terra: 2 Cr 7:14
R) Abre os seus olhos, e das trevas os converte à luz: At 26:18
S) Amolece os corações que estão endurecidos pelo engano do pecado: Hb 3:13
T) Livra-os da destruição: Sl 107:20
U) Pai, tu tens sido longânime para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão
que todos venham a arrepender-se: 2 Pd 3:9
V) Arvora uma bandeira nesta nação: Is 49:22
W) Faz com que as chuvas do Teu Espírito inundem esta terra: Zc 10:1
X) E aviva, ó Senhor, a tua obra no meio de nós: Hb 3:2
Y) Levanta intercessores para esta nação: Is 59:16
Z) Para derrubar baluartes sobre esta terra . . . E a glória do Senhor se manifestará: 2 Co
10:4; Is 40:5

ORAÇÃO BÍBLICA
“ORANDO PELAS NAÇÕES”
LIÇÃO DEZOITO
I - Pede-Me, E Eu Te Darei As Nações. Sl 2:8
A) Faz com que as nações acordem: Jl 3:12
B) Que a terra ouça a voz do Senhor: Is 1:2
C) Julga as nações perante a Tua face, Senhor, e incute-lhes temor, para que elas saibam
que são meros homens: Sl 9:20
D) Pare ser libertada do cativeiro da corrupção, Pai, toda a criação geme com dores de
parto: Rm 8:21
E) Envia o Teu Espírito da verdade para que testifique de Ti: Jo 15:26
F) E convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo: Jo 16:8
G) Leva-os ao arrependimento e a conversão de seus ídolos: Ez 14:6
H) Abala as nações, assim o desejado de todas as nações virá: Ag 2:7
I) Senhor, faz com que Teu povo se levante: Nm 23:24
J) Junta os Teus poderosos para a guerra: Jl 3:11
K) Envia os Teus embaixadores para todas as nações: Jr 49:14
L) Abre para eles uma porta da Palavra para falar sobre o mistério de Cristo: Cl 4:3
M) Pare que O Evangelho do reino, seja pregado em todo o mundo: Mt 24:14
N) Tu tens declarado ao Teu povo o poder das Tuas obras: Sl 111:6
O) Faz com que todo joelho se dobre e toda língua confesse: Fl 2:10
P) Deixa que a justiça e o louvor brotem: Is 61:11
Q) Faz com que a terra seja cheia da glória do Senhor como as águas o mar: Hb 2:14
R) Pai, coloca as nações unidas: Sl 22:27
S) Te exaltar em toda a terra: Sl 46:10
T) Que as nações sejam abençoadas através do Teu povo: Gl 3:8
U) Faz com que as riquezas das nações circunvizinhas sejam ajuntadas: Zc 14:14
V) Coloca-as nas mãos do Teu povo para a obra do Senhor: 2 Rs 22:5
W) Envia a Tua salvação para os confins da terra: Is 49:6
X) Põe os Teus inimigos debaixo dos Teus pés: Mc 12:36

ORAÇÃO BÍBLICA
“ORANDO PELOS PASTORES”
LIÇÃO DEZENOVE
I - Fere O Pastor E As Ovelhas Ficarão Dispersas. Zc 13:7
A) Pai, eu te agradeço porque nossos pastores são fiéis, e os tens preservado: Sl 31:23
B) Que eles possam abundar em bênçãos: Pv 28:20
C) Não cansando de fazer o bem: Gl 6:9
D) Para que Tu, que começastes a boa obra, faças a Tua vontade neles: Hb 13:21
E) Operando neles o que perante Ti é agradável: Hb 13:21
F) Que possam abundar em toda graça, tendo sempre toda suficiência: 2 Cor 9:8
G) Porque eles tem semeado muito, eles ceifarão muito: 2 Cor 9:6
H) Onde quer que eles plantem ou reguem, Pai, Tu darás o crescimento: 1 Cor 3:6
I) Eu oro que eles triunfem sempre em Cristo Jesus, manifestando o perfume do Teu
conhecimento em todo lugar: 2 Cor 2:14
J) Todas estas bênçãos virão sobre eles, elas os seguirão, porque eles obedecem a voz do
Senhor Deus: Dt 28:2
K) Instrui-lhes e ensina-lhes o caminho que devem seguir: Sl 32:8
L) Revela-lhes as coisas profundas de Deus através do Teu Espírito: 1 Cor 2:10
M) Que eles sejam vasos de honra, santificados e idôneos para o Senhor: 2 Tm 2:21
N) Apascentando o rebanho de Deus, . . .e sendo um exemplo para eles: 1 Pd 5:2
O) Que sua palavra e pregação sejam em demonstração do Espírito e poder: 1 Cor 2:4
P) Que eles, instem a tempo e fora de tempo, que preguem a Palavra: 2 Tm 4:2
Q) Que todo o lugar que eles pisarem a planta de seus pés, seja dado a eles: Js 1:3
R) Que sejam fortes e corajosos em Ti, Senhor, e que tu estejas com eles: Dt 31:6
S) Eles esperam em Ti, e Tu fortalecerás a fé deles: Sl 27:14
T) Ajuda-os nas coisas que ainda lhes faltam, e estabelece presbíteros: Tt 1:5
U) Eu destruo as fortalezas nos púlpitos: 2 Cor 10:4
V) Eu oro por nossos pastores para que Tu possas cobri-los com o sangue de Jesus: Ex
17:11; Hb 12:24
W) Doença e enfermidade não virão sobre eles: Dt 28
X) Pois ele já foram redimidos da maldição da lei, e andam em nova vida: Gl 3:13; Rm 6:4
Y) Eu confesso que toda arma forjada contra eles não prosperará, toda língua que se
levantar contra eles, eles a condenarão: Is 54:17
Z) Pai, que os dons e unção sobre eles sejam evidentes: 1 Cor 12:11; Lc 4:18
AA) Que se cumpram as coisas que Tu tens falado no coração deles: Lc 1:45
BB) À medida que eles perseveram na oração e no ministério da Palavra: At 6:4
CC) Que haja diversidade nos serviços, realizações, e manifestações: 1 Cor 12:4-6
DD) A manifestação do Espírito seja concedida a cada um para fim proveitoso: 1 Cor 12:7
EE) Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada: se profecia, seja
segundo a proporção da fé; se ministério, dediquemo-nos ao ministério; ou o que ensina
esmere-se no fazê-lo; ou o que exorta faça-o com dedicação: Rm 12:6,7

ORAÇÃO BÍBLICA
“ORANDO PELA FAMÍLIA DO PASTOR”
LIÇÃO VINTE
I - Serás Estabececida Em Justiça, Longe Da Opressão. Is 54:14
A) Pai, eu oro para que os membros de suas famílias amem uns aos outros: 1 Pd 4:8
B) Que eles sejam hospitaleiros uns para os outros, sem murmuração: 1 Pd 4:9
C) Ministrando segundo a força que Tu dás: 1 Pd 4:11
D) Eu oro que eles possam exortar uns aos outros: 1 Ts 5:11
E) E edificar uns aos outros: At 20:32
F) Que eles possam orar em concordância em cada área de suas vidas: Mt 18:19
G) Permitindo que o gozo do Senhor seja a força deles: Nem 8:10
H) E que a paz de Deus domine seus corações: Cl 3:15
I) Pai, eu Te agradeço por cumprires tudo o que relaciona-se a eles: Sl 138:8
J) Que eles sejam ungidos com óleo fresco: Sl 92:10
K) Satisfaz as suas vidas com bens, de sorte que a mocidade deles se renove como a da
águia: Sl 103:5
L) Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes: Sl 92:14
M) Dando a eles abundância de dias: Sl 91:16
N) Pai, coloca uma cerca de proteção ao redor deles, e ao redor de toda família: Jó 1:10
O) Eu Te agradeço porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor deles e os livra de todo
mal, do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, e praga alguma chegará à sua
tenda: Sl 34:7; 91:3
P) Eles se deitarão e o sono deles será suave: Pv 3:24
Q) Porque os seus caminhos agradam ao Senhor, tu farás que até os seus inimigos
tenham paz com eles: Pv 16:7
R) Eles cumprem a Tua palavra e a praticam, portanto eles prosperam em tudo o que
fazem: Dt 29:9
S) Porque eles permanecem em Ti e Te agradam: Jo 15:4
T) Tu concederás os desejos dos seus corações: Sl 37:4
U) E porque eles se humilham, exalta-os há seu tempo: 1 Pd 5:6
V) Eu Te agradeço Pai porque eles são comprometidos, fazendo o bem: 1 Pd 4:19
W) E lançando todas as suas ansiedades sobre Ti, porque Tu cuida deles: 1 Pd 5:7
X) Sendo sóbrios, vigilantes, continuamente resistindo ao diabo, e firmes na fé: 1 Pd 5:8
Y) Pai, aperfeiçoa, confirma, fortifica e fortalece todos eles no nome de Jesus: 1 Pd 5:10

ORAÇÃO BÍBLICA
“ORANDO POR JERUSALÉM”
LIÇÃO VINTE E UM
I - Ore Pela Paz De Jerusalém:
A) Pai, Tu és o Deus de Israel, e eles são o Teu povo: Is 45:3
B) Tu os chamastes pelo nome, embora eles não Te conhecessem: Is 45:3
C) Senhor, purifica-os de toda sua maldade, e perdoa todos os seus pecados: Jr 33:8
D) Salva-os com eterna salvação: Is 45:17
E) Desperta-os em retidão, e endireita todos os seus caminhos: Is 45:13
F) Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias: Sl 25:22
G) Seja um refúgio para o Teu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel: Jl 3:16
H) Traz saúde e cura para eles e para as suas terras, manifestando para eles Tua
abundância de paz e verdade: Jr 33:6
I) Que sejam iluminados os olhos de seus entendimentos: Ef 1:18
J) Dá-lhes o espírito de sabedoria e revelação, no conhecimento de Jesus Cristo: Ef 1:17
K) Deixa Israel ser para Ti um nome de alegria, de louvor, e de glória entre todas as nações
da terra, que todos escutem o bem que lhe faço, espantar-se-ão, e perturbar-se-ão, por
causa de todo o bem, e por causa de toda paz que lhe dou: Jr 33:9
L) Restitui tudo o que tem sido consumido deles: Jl 2:25
M) Envia o trigo, o vinho novo e o azeite para fartá-los: Jl 2:19
N) Faz com que os seus inimigos tenham paz com eles: Pv 16:7
O) E não mais entregue-os para ser opróbrio entre as nações: Jl 2:19
P) Busca Tuas ovelhas e livra-as: Ez 34:12
Q) Dos povos e lugares onde foram espalhados, e trazei-os para sua própria terra: Ez
34:13
R) Eu oro pela paz de Jerusalém, que prosperem aqueles que Te amam: Sl 122:6
S) Faz com que os inimigos fujam da terra: Ez 34:25
T) Faz com que todos os lugares ao redor de Jerusalém seja uma bênção, e faz descer
chuvas de bênçãos há seu tempo: Ez 34:26
U) E faz com que Teu povo habite em segurança em sua terra, e livra-os de todos os reinos
da terra: Jr 34:17

ORAÇÃO BÍBLICA
“ORANDO POR MISSIONÁRIOS”
LIÇÃO VINTE E DOIS
I - Ide Por Todo O Mundo E Pregai O Evangelho: Mc 16:15
A) Pai, eu oro por aqueles que estão nos campos missionários, espalhando as boas novas
do evangelho, nesta nação e em todo o mundo: Mt 13:38; 24:14
B) Eles tem visto as necessidades de seus irmãos e não tem fechado os seus corações
para eles: 1 Jo 3:17
C) Mas eles tem fielmente ido aos confins da terra: 3 Jo vs 7
D) Que eles sejam chamados com uma vocação santa, não segundo obras, mas segundo o
propósito do Pai: 2 Tm 1:9
E) Com amor eles tem entregado suas vidas: 1 Jo 3:18
F) E determinado serem cumpridores da Palavra, e não somente ouvintes: Tg 1:22
G) Eu oro por aqueles na prisão e para a fé deles não desfalecer: At 16:24; Hb 12:2
H) Não se envergonhando de compartilhar das aflições pelo Evangelho: 2 Tm 1:8
I) Sofrendo todas as coisas por amor dos eleitos escolhidos para salvação: 2 Tm 2:10
J) Pai, envia Teus anjos e que muitos grilhões sejam soltos: At 16:26
K) E não Te esqueças da obra e do amor deles: HB 6:10
L) Assiste-os e fortalece-os, livra-os de toda obra má, preservando-os: 2 Tm 4:17,18
M) Faça com que as coisas que aconteceram contribuam para um maior avanço do
evangelho: Fl 1:12
N) Faça dos teus ministros um fogo abrasador: Sl 104:4
O) Ajudando-os a reter a Palavra da vida: Fl 2:16
P) Invocando o que é aceitável ao Senhor: Ef 5:10
Q) Expondo as obras infrutíferas das trevas: Ef 5:11
R) Para que possam resplandecer com astros no mundo: Fl 2:15
S) Para que a Palavra do Senhor se propague: 2 Ts 3:1
T) Em todos os lugares: 1 Ts 1:8
U) Dando fruto que permaneça, glorificando a Deus: Jo 15:16
V) Que o trabalho e fadiga sejam um exemplo para nós: 2 Ts 3:8
W) E nós enviaremos cooperadores e ministros de Deus para confortá-los: 1 Ts 3:2
X) E exortá-los acerca da fé deles: 1 Ts 3:2
Y) Para que ninguém seja abalado por estas tribulações: 1 Ts 3:3
Z) Que eles sejam ousados para falar o Evangelho, no meio de grande combate: 1 Ts 2:2
AA) Em demonstração de Espírito e poder: 1 Cor 2:4
BB) E para cumprir o ministério que eles receberam do Senhor: Cl 4:17

ORAÇÃO BÍBLICA
“ORANDO PELA IGREJA”
LIÇÃO VINTE E TRÊS
I - E Deu Seu Sangue Por Ela. Ef 5:27
A) Pai Celestial, nós nos humilhamos debaixo da Tua potente mão: 1 Pd 5:6
B) Perdoa os nossos pecados, e nos purifica de toda injustiça: 1 Jo 1:9
C) Faz-nos achegar-nos a Ti com verdadeiro coração, em plena certeza de fé: Hb 10:22
D) Tendo os nossos corações purificados de má consciência, e o corpo lavado com água
limpa: Hb 10:22
E) Que a Tua Palavra possa habitar em nós abundantemente: Cl 3:16
F) Enche-nos do pleno conhecimento da Tua vontade, em toda sabedoria e entendimento
espiritual, para que possamos andar dignamente diante do Senhor, agradando-o em
tudo, frutificando em toda a boa obra: Cl 1:9,10
G) Sendo renovados no espírito do nosso entendimento: Ef 4:23
H) E sendo revestidos de compaixão, benignidade, humildade, e longanimidade: Cl 3:12
I) Suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros: Cl 3:13
J) Até que todos cheguemos a unidade da fé: Ef 4:13
K) Reconhecendo os que trabalham e presidem sobre nós: 1 Ts 5:12
L) Tratando-os com grande estima e amor por causa das suas obras: 1 Ts 5:13
M) Eu oro que possamos dizer todos a mesma coisa, e que não haja divisões: 1 Cor 1:10
N) Estando firmes em um mesmo espírito, combatendo juntamente com fé: Fl 1:27
O) Que não nos envolvamos em doutrinas várias e estranhas: Hb 13:9
P) Mas que estudemos, manejando bem a Palavra da verdade: 2 Tm 2:15
Q) Que não sejamos murmuradores, queixosos, andando segundo as nossas
concupiscências: Jd vs 16
R) Mas que possamos ser ricos de boas obras: 1 Tm 6:18
S) Eu oro para que todo o corpo esteja bem ajustado, e ligado, fazendo seu próprio
aumento para a edificação do corpo: Ef 4:16
T) Assim como cada um tem recebido um dom, faz com que cada um ministre: 1 Pd 4:10
U) Não atentando cada um somente para o que é seu, mas para o que é dos outros: Fl 2:4
V) Que possamos amar uns aos outros ardentemente de coração: 1 Pd 1:22
W) E que não percamos o que ganhamos, antes recebamos plena recompensa: 2 Jo 1:8
X) Que possamos nos tornar sóbrios, e vigilantes em oração: 1 Pd 4:7
Y) Remindo o tempo, porque os dias são maus: Ef 5:16
Z) Correndo com perseverança a carreira que nos está proposta: Hb 12:1
AA) Pensando nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra: Cl 3:2
BB) Mas prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus: Fl 3:14
CC) Revestindo-nos de toda armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra
as astutas ciladas do diabo: Ef 6:11
DD) Que possamos falar com toda a ousadia a Tua Palavra, e estender a mão para curar,
para que se façam sinais e prodígios pelo nome do Teu santo Filho Jesus At 4:29,30
EE) Para que se façam sinais e prodígios pelo nome do Teu santo Filho Jesus: At 4:30

ORAÇÃO BÍBLICA
“ORANDO POR RELACIONAMENTOS”
LIÇÃO VINTE E QUATRO
I - As Feridas De Um Amigo São Leais. Pv 27:6
A) Pai, eu venho diante de Ti em oração e em fé: Mt 21:21
B) Tua Palavra diz que já é hora de despertarmos do sono: Rm 13:11
C) Porque a nossa salvação está mais perto do que quando aceitamos a fé: Rm 13:11
D) Senhor, liberta, aqueles que tanto amamos, do poder das trevas: Cl 1:13
E) E faz com que eles se vistam das armas da luz: Rm 13:12
F) Ajuda-os em suas caminhadas a se revestir do Senhor Jesus Cristo: Rm 13:14
G) Evitando as glutonarias e as contendas: Rm 13:13
H) Desviando os seus olhos de contemplarem a vaidade: Sl 119:37
I) E que eles se desprendam dos laços do diabo: 2 Tm 2:26
J) Liberta-os de dissoluções, contendas e inveja: Tm 13:13
K) E que eles se acheguem a Ti, Pai, com um coração verdadeiro: Hb 10:22
L) Cria neles um coração que tenha fome e sede por Ti e por Tua justiça: Mt 5:6
M) E preserva as suas vidas segundo Tua Palavra: Sl 119:37
N) Eu oro que Tu possas enchê-los do pleno conhecimento da Tua vontade: Cl 1:9
O) Em toda a sabedoria e entendimento espiritual: Cl 1:9
P) Agradando-Te em tudo, frutificando em toda boa obra, e crescendo no Teu
conhecimento, e com toda a fortaleza, segundo a força da Tua glória: Cl 1:10,11
Q) Trazei-os para a chamada que Tu os predestinastes: Rm 8:30
R) Ajudando-os a Te servir com um coração integro e alma voluntária: 1 Cr 28:9
S) E ensina-lhes o caminho que eles devem seguir: Sl 32:8
T) Que eles sejam cumpridores da Tua Palavra e não somente ouvintes: Tg 1:22
U) Meditando em Tua Palavra dia e noite: Js 1:8
V) Estabelece os seus corações para que eles não sejam abalados: Sl 112:6
W) E mostra-lhes uma maneira de escapar de suas tentações: 1 Cor 10:13
X) Que eles não devam coisa alguma, a não ser o amor: Rm 13:8
Y) Não amando de palavra, nem de língua, mas em obras e em verdade: 1 Jo 3:18
Z) Que eles possam ser Teus voluntários em tempo de batalha: Sl 110:3
AA) Buscando primeiro o Teu reino e as demais coisas lhes acrescentarás: Mt 6:33
BB) Eu oro para que eles Te honrem com suas fazendas e com as primícias de todas as
suas rendas: Pv 3:9
CC) Louvando ao Senhor com seus corações na assembléia dos justos: Sl 111:1
DD) Andando em humildade com o Senhor, praticando a justiça: Mq 6:8
EE) Sendo compassivos e justos: Sl 112:4

ORAÇÃO BÍBLICA
“ORANDO POR SEUS FILHOS”
LIÇÃO VINTE E CINCO
I - Coroa Dos Velhos São Os Filhos Dos Filhos. Pv 17:6
A) Eu Te agradeço, Pai, porque a Tua Palavra prevalece sobre nossos filhos: At 19:20
B) Que eles são ensinados do Senhor e continuarão no caminhos do Senhor: Is 54:13
C) O fruto da instrução e correção: Pv 13:1
D) Pai, dá-nos sabedoria e entendimento para criar nossos filhos: Pv 2:6
E) Eu digo que eles são obedientes, não se conformando com as concupiscências da carne
e do mundo: 1 Pd 1:14
F) Mas são santos em todos os seus procedimentos: 1 Pd 1:15
G) Desejando ardentemente o puro leite espiritual, para que possam crescer: 1 Pd 2:2
H) Que eles sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar: Tg 1:19
I) Que a conduta deles seja sem avareza, contentando-se com o que eles têm: Hb 13:5
J) Não esquecendo-se de fazer o bem e de repartir com outros: Hb 13:16
K) Eu oro que eles cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor: 2 Pd 3:18l
L) Abundando cada vez mais quanto à maneira por que devem agradar a Deus: 1 Ts 4:1
M) Que eles possam se submeter aos mais velhos, e aos outros, em humildade: 1 Pd 5:5
N) Que eles lancem todas as suas ansiedades sobre Ti, porque Tu cuida deles: 1 Pd 5:7
O) Eu Te agradeço porque eles são cumpridores da Tua Palavra, e não são enganados
pois não são somente ouvintes da Palavra: Tg 1:22
P) Comunicando com eficácia a fé para outros: Fm vs 6
Q) Não tendo um espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação: 2 Tm 1:7
R) Pai, Tu os tens salvado e os tens chamado com uma chamada santa: 2 Tm 1:9
S) Não segundo as suas obras, mas segundo o seu próprio propósito: 2 Tm 1:9
T) Livra-os e preserva-os de toda má obra: 2 Tm 4:18
U) Eles, de modo nenhum seguirão o estranho, e não reconhecem a voz dele: Jo 10:5
V) Eles seguirão aqueles que com um coração puro, invocam ao Senhor: 2 Tm 2:22
W) E maldição não procederá de suas bocas: Tg 3:10
X) Por que Jesus os guarda, o maligno não lhes tocará: 1 Jo 5:18
Y) Dá aos Teus anjos ordens especiais para que possam guardá-los, acompanhá-los, e
preservá-los: Sl 91:11
Z) Providenciando segurança para eles dia e noite: Sl 4:8
AA) Porque eles guardam a Tua Palavra, o Teu amor tem sido aperfeiçoado: 1 Jo 2:5
BB) E eles não imitam o mal, mas o bem: 3 Jo vs 11
CC) Eles andam na luz, como Tu estás na luz: 1 Jo 1:7
DD) Lavando as mãos e purificando os seus corações: Tg 4:8
EE) Eles seguem a justiça, a fé, o amor, e a paz: 2 Tm 2:22
FF) Eles têm uma boa consciência e desejam portar-se corretamente: Hb 13:18
GG) Eles têm graça e bom nome aos olhos de Deus e dos homens: Pv 3:4

ORAÇÃO BÍBLICA
“ORANDO POR NECESSIDADES”
LIÇÃO VINTE E SEIS
I - O Senhor É O Meu Pastor E Nada Faltará. Sl 23:1
A) Pois vosso Pai sabe do que necessitais, antes de lho pedirdes: Mt 6:8
B) Aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta: Sl 34:10
C) Do Senhor é a terra e a sua plenitude: Sl 24:1
D) Todo animal da terra é meu e o gado sobre milhares de colinas: Sl 50:10
E) Há, acaso, alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor?: Gn 18:14
F) Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á: Mt 7:7
G) Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós,
como não dará também com Ele todas as coisas?: Rm 8:32
H) Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, e ele tudo fará: Sl 37:5
I) Dai, e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente
vos darão: Lc 6:38
J) Deus é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou
pensamos, segundo o poder que em nós opera: Ef 3:20
L) E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua gloriosa riqueza em
Cristo Jesus: Fl 4:19
M) Seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade: 2 Pd 1:3
N) Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não
sabes: Jr 33:3
O) Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade: Mt 11:28
P) Pois ele mesmo disse; Não te deixarei, nem te desampararei: Hb 13:5
Q) Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com
ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus: Fl 4:6
R) Aquele que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento, também multiplicará a
vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça: 2 Co 9:10
S) Conceda-te conforme o teu coração, e cumpra todo o teu desígnio: Sl 20:4
T) Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com
todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo: Ef 1:3

ORAÇÃO BÍBLICA
“A PALAVRA PARA CURA”
LIÇÃO VINTE E SETE
I - Ele Enviou A Sua Palavra Para Curá-los. Sl 107:20
A) O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento: Os 4:6
B) Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar: Gl 3:13
C) Jesus levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o
pecado pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas fostes sarados: 1 Pd 2:24
D) Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades; o castigo
que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados: Is 53:5
E) Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças: Mt 8:17
F) Enviou a sua palavra, e os sarou; livrou-os da destruição: Sl 107:20
G) Eu Sou o Senhor que te sara: Ex 15:26
I) Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios.
Quem perdoa todas as tuas iniquidades, e sara todas as tuas enfermidades: Sl 103:2,3
J) Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e vossa água, também
tirarei do meio de vós as enfermidades: Ex 23:25
K) Favo de mel são as palavras agradáveis . . . a alma, e saúde para os ossos: Pv 16:24
L) Tua luz romperá como alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá
adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda: Is 58:8
M) Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor: Sl 118:17
N) Sara os quebrantados de coração, e liga-lhes as feridas: Sl 147:3
O) O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos: Pv 17:22
P) Amado, desejo que te vá bem a todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem
vai a tua alma: 3 Jo vs 2
Q) E estes sinais hão de seguir os que crerem em meu nome ,. . . e imporão as mãos sobre
os enfermos e eles ficarão curados: Mc 16:17
R) E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados,
ser-lhe-ão perdoados: Tg 5:15,16
S) Seja feita conforme a tua fé: Mt 8:13
T) Manda com uma Palavra e meu servo será curado: Lc 7:7
U) Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, e seja curada deste teu mal: Mc 5:34
V) Rogavam-lhe que ao menos os deixasse tocar na orla da sua veste, e todos os que a
tocavam saravam-se: Mc 6:56
W) Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão, tocou-o, e lhe disse: Quero: Mc 1: 41
X) Como Jesus de Nazaré foi ungido com o Espírito Santo e poder, o qual andou em toda
parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo: At 10:38
Y) Enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo
nome do teu santo Filho Jesus: At 4:30
Z) Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o
Nazareno, levanta-te e anda: At 3:6

ORAÇÃO BÍBLICA
“A PALAVRA PARA ENCORAJAMENTO”
LIÇÃO VINTE E OITO
I - A Alegria Do Senhor É A Vossa Força. Nem 8:10
A) Ponde-vos também aqui, e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos
vossos olhos: 1 Sm 12:16
B) As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus: Lc 18:27
C) Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Porventura tendo ele dito não fará, ou tendo falado não o realizará? Nm 23:19
D) Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos,
não tendo falta de coisa alguma: Tg 1:4
E) Se Deus é por nós, quem será contra nós? Rm 8:31
F) Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus: 2 Tm 2:1
G) Conserva o modelo das sãs palavras . . . na fé e no amor: 2 Tm 1:13
H) Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra: Cl 3:2
I) E tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens: Cl 3:23
J) Se tu podes! Tudo é possível ao que crê: Mc 9:23
K) Não te mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque
o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares: Js 1:9
L) Nesta batalha não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor
para convosco: 2 Cr 20:17
M) No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo! Eu venci o mundo: Jo 16:33
N) As aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de
ser revelada: Rm 8:18
O) Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou:
Rm 8:37
P) Nada pode nos separar do amor de Deus: Rm 8:39
Q) Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito: Rm 8:28
R) Sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu
ministério: 2 Tm 4:5
S) Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé: 2 Tm 4:7
T) Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito! Ainda que eu tenha caído, levantar-meei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz: Mq 7:8
U) Posso todas as coisas naquele que me fortalece: Fl 4:13
V) Você já os venceu, porque maior é o que está em você do que está no mundo: 1 Jo 4:4
W) Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra
do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão: 1 Cor 15:58
X) Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará
até o dia de Cristo Jesus: Fl 1:6
Y) Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos: Fl 4:4

