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Desde que eu soube 
de sua fé no Senhor 
Jesus e de seu amor 
pelo povo santo em 

toda parte,
Ef 1.15



não deixo de dar 
graças por vocês, 
mencionando-os 

em minhas orações.
Ef 1.16



O processo que leva o 
filho de Deus à 
maturidade e 

intimidade com Deus 
começa com a oração 
pelo que é importante.



O que um filho de 
Deus deve buscar 
conhecer para que 
alcance intimidade 

com Deus e 
maturidade na fé.



1ª Busca: 
Conhecimento de Deus 



Peço que o Deus de nosso 
Senhor Jesus Cristo, o 

glorioso Pai, lhes dê 
espírito de sabedoria e de 

revelação, no pleno 
conhecimento dele.

Ef 1.17



Filosofia toma o homem 
como seu centro e diz: 
Conheça-te a ti mesmo; 
mas somente a Palavra 

inspirada que procede de 
Deus tem sido apta para 
dizer: Conheça a Deus!



Ore pela manifestação do 
Espírito de Deus que 
promove sabedoria e 

revelação no conhecimento 
pessoal de Deus. 



2ª Busca: Conhecimento da razão 
da chamada



Oro também para que os 
olhos do coração de vocês 
sejam iluminados, a fim de 

que vocês conheçam a 
esperança para a qual ele os 

chamou, as riquezas da 
gloriosa herança dele nos 

santos
Ef 1.18



Se a nossa esperança 
em Cristo se limita 
apenas a esta vida, 

somos os mais 
infelizes de todos os 

homens.
1Co 15.19



Ore pela compreensão 
da chamada de Deus e 
pela certeza que Suas 

maravilhosas promessas 
vão se cumprir 

totalmente.



3ª Busca: 
Conhecimento da herança



Oro também para que os 
olhos do coração de vocês 
sejam iluminados, a fim de 
que vocês conheçam... as 

riquezas da gloriosa 
herança dele nos santos

Ef 1.18





Ou supondes que em 
vão afirma a Escritura: É 
com ciúme que por nós 
anseia o Espírito, que 
ele fez habitar em nós?

Tg 4.5



Ore para que cresçamos 
em saber quanta 

importância e valor 
Deus dá para nós os 

seus filhos.  



4ª Busca: 
Conhecimento do Seu poder 



e a incomparável 
grandeza do seu poder 
para conosco, os que 
cremos, conforme a 

atuação da sua poderosa 
força.

Ef 1.19



Esse poder ele exerceu 
em Cristo, 

ressuscitando-o dos 
mortos e fazendo-o 

assentar-se à sua direita, 
nas regiões celestiais,

Ef 1.20



Pois não deixarás a 
minha alma na morte, 
nem permitirás que o 

teu Santo veja 
corrupção.

Sl 16.10



Todavia, ao SENHOR agradou 
moê-lo, fazendo-o enfermar; 

quando der ele a sua alma como 
oferta pelo pecado, verá a sua 

posteridade e prolongará os seus 
dias; e a vontade do SENHOR 

prosperará nas suas mãos.

Is 53.10



Ore pela compreensão 
de Suas possibilidades 
nesta vida e na futura 
por causa do poder e 
autoridade de Deus. 



Conclusão: Orai por...


