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Introdução



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



Certo dia Jesus estava 
orando em determinado 

lugar. Tendo terminado, um 
dos seus discípulos lhe 

disse: Senhor, ensina-nos a 
orar, como João ensinou 

aos discípulos dele.
Lc 11.1



Por essa razão, eu, 
Paulo, prisioneiro de 

Cristo Jesus por 
amor de vocês, 

gentios
Ef 3.1



A oração é o principal 
meio dos filhos de 

Deus se 
comunicarem e se 

relacionarem com o 
Pai.



A leitura inicial de 
nosso texto traz 

algumas perguntas que 
requerem respostas 
objetivas para que 
cresçamos no orar.



1ª Pergunta: 
O que ele falara antes?  



Por essa razão, 
ajoelho-me 

diante do Pai,
Ef 3.14



2ª Pergunta: Qual é a posição 
certa para orar?



Por essa razão, 
ajoelho-me 

diante do Pai,
Ef 3.14



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



Mas quando você orar, vá 
para seu quarto, feche a 

porta e ore a seu Pai, que 
está no secreto. Então seu 
Pai, que vê no secreto, o 

recompensará.
Mt 6.6



Orem 
continuamente.

1Ts 5.17



3ª Pergunta: 
A quem oramos?



Por essa razão, 
ajoelho-me 

diante do Pai,
Ef 3.14



do qual recebe o 
nome toda a 

família nos céus 
e na terra.

Ef 3.15



e esclarecer a todos a 
administração deste 

mistério que, durante as 
épocas passadas, foi 

mantido oculto em Deus, 
que criou todas as coisas.

Ef 3.9



Vocês, orem assim: 
Pai nosso, que estás 

nos céus! 
Santificado seja o 

teu nome
Mt 6.9



Em amor nos predestinou 
para sermos adotados 

como filhos por meio de 
Jesus Cristo, conforme o 

bom propósito da sua 
vontade,

Ef 1.5



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



pois por meio dele 
tanto nós como 

vocês temos acesso 
ao Pai, por um só 

Espírito.
Ef 2.18



Portanto, vocês já não 
são estrangeiros nem 

forasteiros, mas 
concidadãos dos santos 
e membros da família de 

Deus,
Ef 2.19



11 Veio para o que era seu, e 
os seus não o receberam. 
12 Mas, a todos quantos o 

receberam, deu-lhes o poder 
de serem feitos filhos de 

Deus, a saber, aos que creem 
no seu nome;

Jo 1



os quais não 
nasceram do sangue, 

nem da vontade da 
carne, nem da vontade 

do homem, mas de 
Deus.

Jo 1.13



Oro para que, com as 
suas gloriosas riquezas, 

ele os fortaleça no 
íntimo do seu ser com 
poder, por meio do seu 

Espírito,
Ef 3.16



no qual temos a 
redenção, pelo seu 
sangue, a remissão 

dos pecados, segundo 
a riqueza da sua graça,

Ef 1.7



que Deus derramou 
abundantemente

sobre nós em toda a 
sabedoria e 
prudência,

Ef 1.8



iluminados os olhos do 
vosso coração, para 

saberdes qual é a esperança 
do seu chamamento, qual a 

riqueza da glória da sua 
herança nos santos

Ef 1.18



e qual a suprema 
grandeza do seu poder

para com os que 
cremos, segundo a 

eficácia da força do seu 
poder;

Ef 1.19



acima de todo principado,
e potestade, e poder, e 

domínio, e de todo nome 
que se possa referir, não só 

no presente século, mas 
também no vindouro.

Ef 1.21



Mas Deus, sendo 
rico em misericórdia, 
por causa do grande 
amor com que nos 

amou,
Ef 2.4



para mostrar, nos 
séculos vindouros, a 

suprema riqueza da sua 
graça, em bondade para 

conosco, em Cristo 
Jesus.

Ef 2.7



Conclusão: A quem você está 
se dirigindo em oração?


