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Introdução 



E quando vocês orarem, não 
sejam como os hipócritas. Eles 
gostam de ficar orando em pé nas 
sinagogas e nas esquinas, a fim 
de serem vistos pelos outros. Eu 

lhes asseguro que eles já 
receberam sua plena recompensa. 

Mt 6.5 



E quando orarem, não 
fiquem sempre repetindo 

a mesma coisa, como 
fazem os pagãos. Eles 
pensam que por muito 
falarem serão ouvidos   

Mt 6.7 



Dois homens 
subiram ao templo 
para orar; um era 
fariseu e o outro, 

publicano. 
Lc 18.10 



O fariseu, em pé, orava no 
íntimo: Deus, eu te agradeço 

porque não sou como os 
outros homens: ladrões, 

corruptos, adúlteros; nem 
mesmo como este publicano. 

Lc 18.11 



Jejuo duas vezes 
por semana e dou 
o dízimo de tudo 
quanto ganho. 

Lc 18.12 



Mas o publicano ficou à 
distância. Ele nem ousava 

olhar para o céu, mas 
batendo no peito, dizia: 

Deus, tem misericórdia de 
mim, que sou pecador. 

Lc 18.13 



Eu lhes digo que este 
homem, e não o outro, foi 

para casa justificado diante 
de Deus. Pois quem se 
exalta será humilhado, e 
quem se humilha será 

exaltado. 
Lc 18.14 



A verdadeira oração 
vai além da própria 

imaginação, do próprio 
interesse e da esfera 

do tempo e do espaço     



Ecoa o passado  
1ª Marca da oração verdadeira:  



Pelo que orar?  



Que Deus tenha 
misericórdia de nós e 
nos abençoe, e faça 
resplandecer o seu 

rosto sobre nós,   
Sl 67.1 



para que sejam 
conhecidos na terra 
os teus caminhos, a 
tua salvação entre 
todas as nações.     

Sl 67.2 



24 O Senhor te abençoe 
e te guarde; 25 o Senhor 

faça resplandecer o 
seu rosto sobre ti e te 

conceda graça; 

Nm 6 



26 o Senhor volte para ti o 
seu rosto e te dê paz.  

27 Assim eles invocarão o 
meu nome sobre os 
israelitas, e eu os 

abençoarei. 
Nm 6 



Que Deus tenha 
misericórdia de nós e 
nos abençoe, e faça 
resplandecer o seu 

rosto sobre nós, 
Sl 67.1 



Graças ao grande amor 
do Senhor é que não 

somos consumidos, pois 
as suas misericórdias 

são inesgotáveis. 

Lm 3.22 



Que Deus tenha 
misericórdia de nós e 
nos abençoe, e faça 
resplandecer o seu 

rosto sobre nós,  
Sl 67 



Que Deus tenha 
misericórdia de nós e 
nos abençoe, e faça 
resplandecer o seu 

rosto sobre nós,   
Sl 67 



 

Reverberando a promessa 



Então o Senhor disse a 
Abrão: Saia da sua terra, 

do meio dos seus 
parentes e da casa de 

seu pai, e vá para a terra 
que eu lhe mostrarei. 

Gn 12.1 



Farei de você um 
grande povo, e o 

abençoarei. Tornarei 
famoso o seu nome, e 

você será uma bênção. 

Gn 12.2 



Abençoarei os que o 
abençoarem, e amaldiçoarei 
os que o amaldiçoarem; e 
por meio de você todos 
os povos da terra serão 

abençoados. 
Gn 12.3 



para que sejam 
conhecidos na terra 
os teus caminhos, a 
tua salvação entre 
todas as nações. 

Sl 67.2 



Vocês, orem assim: 
Pai nosso, que estás 

nos céus! 
Santificado seja o 

teu nome.  
Mt 6.9 



Venha o teu Reino; 
seja feita a tua 

vontade, assim na 
terra como no céu.  

Mt 6.10 



 

Afeta o presente 
2ª Marca da oração verdadeira:  



 

Orar por conversões 



Louvem-te os 
povos, ó Deus; 
louvem-te todos 

os povos. 
Sl 67.3 



Exultem e cantem de 
alegria as nações, pois 

governas os povos 
com justiça e guias as 

nações na terra.   
Sl 67.4 



 

Dia a dia   



Que a terra dê a 
sua colheita, e 
Deus, o nosso 

Deus, nos abençoe!    
Sl 67.6 



A terra deu o seu 
fruto, e Deus, o 
nosso Deus, nos 

abençoa.    
Sl 67.6 



 

Aponta para o futuro 
3ª Marca da oração verdadeira:  



Que Deus nos 
abençoe, e o 

temam todos os 
confins da terra. 

Sl 67.7 



 

Bênção no presente   



 

Grande adoração   



Por isso Deus o 
exaltou à mais alta 
posição e lhe deu o 
nome que está acima 

de todo nome,  
Fp 2.9 



para que ao nome de 
Jesus se dobre todo 

joelho, no céu, na 
terra e debaixo da 

terra, 
Fp 2.10 



e toda língua 
confesse que Jesus 

Cristo é o Senhor, 
para a glória de Deus 

Pai.   
Fp 2.11 



Ele se aproximou e 
recebeu o livro da 

mão direita daquele 
que estava 

assentado no trono.   
Ap 5.7 



Ao recebê-lo, os quatro seres 
viventes e os vinte e quatro 

anciãos prostraram-se diante 
do Cordeiro. Cada um deles 
tinha uma harpa e taças de 
ouro cheias de incenso, que 
são as orações dos santos; 

Ap 5.8 



e eles cantavam um cântico 
novo: Tu és digno de receber 

o livro e de abrir os seus 
selos, pois foste morto, e 

com teu sangue compraste 
para Deus homens de toda 
tribo, língua, povo e nação.  

Ap 5.9 



Tu os constituíste 
reino e sacerdotes 

para o nosso Deus, e 
eles reinarão sobre a 

terra. 
Ap 5.10 



Depois disso olhei, e diante de 
mim estava uma grande multidão 

que ninguém podia contar, de 
todas as nações, tribos, povos e 
línguas, de pé, diante do trono e 

do Cordeiro, com vestes brancas e 
segurando palmas. 

Ap 7.9 



E clamavam em alta 
voz: A salvação 

pertence ao nosso 
Deus, que se assenta 

no trono, e ao Cordeiro. 
  

Ap 7.10 



Todos os anjos estavam de 
pé ao redor do trono, dos 

anciãos e dos quatro seres 
viventes. Eles se prostraram 
com o rosto em terra diante 

do trono e adoraram a Deus, 
  

Ap 7.11 



dizendo: Amém! Louvor e 
glória, sabedoria, ação 
de graças, honra, poder 
e força sejam ao nosso 

Deus para todo o 
sempre. Amém! 

Ap 7.12 



Orar além... 
Conclusão 


