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Introdução



Para que o cristão seja 
bem sucedido na 

batalha espiritual ele 
precisa manter sua 

vida de oração.



Apresentar lições 
básicas de oração 

para que seja 
vitorioso em sua 
lutas espirituais.



1ª Lição: Dever de orar  



18 Orem no Espírito em 
todas as ocasiões... 
19 Orem também por 

mim... 20 ... Orem para 
que, permanecendo 

nele...
Ef 6



2ª Lição :Ocasião da oração   



Orem no Espírito em todas 
as ocasiões, com toda 
oração e súplica; tendo 
isso em mente, estejam 
atentos e perseverem na 

oração por todos os santos.
Ef 6.18



1 O Senhor é o meu 
pastor; de nada terei 

falta. 2 Em verdes 
pastagens me faz 

repousar e me conduz a 
águas tranquilas;

Sl 23



restaura-me o vigor. 
Guia-me nas 

veredas da justiça 
por amor do seu 

nome.
Sl 23.3



Mesmo quando eu andar 
por um vale de trevas e 

morte, não temerei perigo 
algum, pois tu estás 

comigo; a tua vara e o teu 
cajado me protegem.

Sl 23.4



Preparas um banquete para 
mim à vista dos meus 

inimigos. Tu me honras, 
ungindo a minha cabeça 

com óleo e fazendo 
transbordar o meu cálice.

Sl 23.5



Sei que a bondade e a 
fidelidade me 

acompanharão todos os 
dias da minha vida, e 

voltarei à casa do Senhor 
enquanto eu viver. 

Sl 23.6



3ª Lição: Tipos de oração  



Orem no Espírito em todas
as ocasiões, com toda

oração e súplica; tendo isso 
em mente, estejam atentos 
e perseverem na oração por 

todos os santos.
Ef 6.18



falando entre si com 
salmos, hinos e 

cânticos espirituais, 
cantando e louvando 

de coração ao Senhor,
Ef 5.19



dando graças 
constantemente a Deus 
Pai por todas as coisas, 

em nome de nosso 
Senhor Jesus Cristo.

Ef 5.20



4ª Lição: Poder da oração 



Orem no Espírito em todas 
as ocasiões, com toda 

oração e súplica; tendo isso 
em mente, estejam atentos 
e perseverem na oração por 

todos os santos.
Ef 6.18



Portanto, vós orareis 
assim: Pai nosso, que 

estás nos céus, 
santificado seja o teu 

nome;
Mt 6.9



Até agora nada tendes 
pedido em meu nome; 
pedi e recebereis, para 

que a vossa alegria 
seja completa.

Jo 16.24



Naquele dia, 
pedireis em meu 
nome; e não vos 

digo que rogarei ao 
Pai por vós.

Jo 16.26



Da mesma forma o Espírito 
nos ajuda em nossa 

fraqueza, pois não sabemos 
como orar, mas o próprio 
Espírito intercede por nós 

com gemidos inexprimíveis.
Rm 8.26



5ª Lição: Maneira de orar  



Orem no Espírito em todas 
as ocasiões, com toda 

oração e súplica; tendo isso 
em mente, estejam atentos 
e perseverem na oração por 

todos os santos.
Ef 6.18



6ª Lição: Por quem orar



Orem no Espírito em todas 
as ocasiões, com toda 

oração e súplica; tendo isso 
em mente, estejam atentos 
e perseverem na oração por 

todos os santos.
Ef 6.18



Orem também por mim, para 
que, quando eu falar, seja-
me dada a mensagem a fim 
de que, destemidamente, 

torne conhecido o mistério 
do evangelho,

Ef 6.19



7ª Lição: Orar pelo que?



Orem também por mim, para 
que, quando eu falar, seja-
me dada a mensagem a fim 
de que, destemidamente, 

torne conhecido o mistério 
do evangelho,

Ef 6.19



pelo qual sou 
embaixador preso em 
correntes. Orem para 

que, permanecendo nele, 
eu fale com coragem, 

como me cumpre fazer. 
Ef 6.20



pelo qual sou 
embaixador preso em 
correntes. Orem para 

que, permanecendo nele, 
eu fale com coragem, 

como me cumpre fazer.
Ef 6.20



Por dois anos, 
permaneceu Paulo na 
sua própria casa, que 
alugara, onde recebia 

todos que o procuravam, 

At 28.30



pregando o reino de Deus, 
e, com toda a intrepidez, 
sem impedimento algum, 

ensinava as coisas 
referentes ao Senhor 

Jesus Cristo.
At 28.31



Quero ainda, irmãos, 
cientificar-vos de que as 

coisas que me 
aconteceram têm, antes, 

contribuído para o 
progresso do evangelho;

Fp 1.12



de maneira que as 
minhas cadeias, em 
Cristo, se tornaram 

conhecidas de toda a 
guarda pretoriana e de 

todos os demais; 
Fp 1.13



Caso, pois, tenha eu praticado 
algum mal ou crime digno de 

morte, estou pronto para morrer; 
se, pelo contrário, não são 

verdadeiras as coisas de que me 
acusam, ninguém, para lhes ser 
agradável, pode entregar-me a 

eles. Apelo para César.
At 25.11



Então, Festo, tendo 
falado com o 

conselho, respondeu: 
Para César apelaste, 

para César irás.
At 25.12



Porque, esta mesma 
noite, um anjo de 

Deus, de quem eu sou 
e a quem sirvo, esteve 

comigo,
At 27.23



dizendo: Paulo, não temas! 
É preciso que compareças 

perante César, e eis que 
Deus, por sua graça, te deu 

todos quantos navegam 
contigo.

At 27.24




