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Introdução



14 Por essa razão, 
ajoelho-me diante do 
Pai, 15 do qual recebe 
o nome toda a família 
nos céus e na terra.  

Ef 3



Oro para que, 
com as suas 

gloriosas 
riquezas...

Ef 3.16



Os filhos de Deus 
têm acesso a Deus e 
a promessa de serem 
recebidos conforme 
Seu amor e extrema 

bondade.



E tudo quanto 
pedirdes em meu 

nome, isso farei, a fim 
de que o Pai seja 

glorificado no Filho.
Jo 14.13



Quando pedem, não 
recebem, pois pedem 
por motivos errados, 
para gastar em seus 

prazeres.
Tg 4.3



Uma oração alinhada 
com a vontade de 

Deus foca aspectos 
relacionados com 
Suas intenções. 



1º Foco: 
Fortalecimento pessoal  



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



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



Digo, porém: andai 
no Espírito e jamais 

satisfareis à 
concupiscência da 

carne.
Gl 5.16



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



2º Foco: Habitação de Cristo 
no coração



para que Cristo habite 
em seus corações 

mediante a fé; e oro 
para que vocês, 

arraigados e 
alicerçados em amor,

Ef 3.17



3º Foco: 
Aptidão para a compreensão 



para que Cristo habite 
em seus corações 

mediante a fé; e oro 
para que vocês, 

arraigados e 
alicerçados em amor,

Ef 3.17



possam, juntamente 
com todos os santos, 

compreender a largura, 
o comprimento, a 

altura e a 
profundidade,

Ef 3.18



4º Foco: 
Conhecer o amor de Cristo



e conhecer o amor de 
Cristo que excede todo 

conhecimento, para 
que vocês sejam cheios 
de toda a plenitude de 

Deus.
Ef 3.19



Um novo mandamento 
lhes dou: Amem-se uns 
aos outros. Como eu os 

amei, vocês devem 
amar-se uns aos 

outros.
Jo 13.34



Com isso todos 
saberão que vocês 

são meus discípulos, 
se vocês se amarem 

uns aos outros.
Jo 13.35



5º Foco: 
Cheios da plenitude de Deus



e conhecer o amor de 
Cristo que excede todo 

conhecimento, para 
que vocês sejam cheios 
de toda a plenitude de 

Deus.
Ef 3.19



Mas, de fato, habitaria 
Deus na terra? Eis que os 
céus e até o céu dos céus 

não te podem conter, 
quanto menos esta casa 

que eu edifiquei. 
1Rs 8.27



Pois em Cristo 
habita 

corporalmente toda 
a plenitude da 

divindade,  
Cl 2.9



e, por estarem nele, 
que é o Cabeça de 

todo poder e 
autoridade, vocês 

receberam a plenitude.  
Cl 2.10



Conclusão: Surpreso?


