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Na Escola da Oração: Petição 

Ne 9.5-37 

Introdução: 

Quanto você sabe orar? Na lida do Senhor Jesus com o homem, ele deixou muito claro que podemos 

seguir concepções erradas de oração que aprendemos no ambiente ao qual estamos expostos. 

Liderança judaica: Oração como meio de autopromoção 

Mt 6.5 E, quando orardes, não sereis como os hipócritas; porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos 
cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. 6 
Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto; e teu 

Pai, que vê em secreto, te recompensará. 

Pagãos: Forma de oração baseada em falsas certezas. Deus ouve quando ficamos repetindo 

Mt 6.7 E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios; porque presumem que pelo seu muito falar 
serão ouvidos. 8 Não vos assemelheis, pois, a eles; porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes 

necessidade, antes que lho peçais. 

Assimilar do povo de Deus ou dos de fora uma forma de orar equivocada e concepções falsas. 

Não é de estranhar que ele passasse a ensinar: 

Mt 6.9 Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome; 

O apóstolo Paulo não destoou, antes afirmou: 

Rm 8.26 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. 

Somo fracos e definitivamente: são sabemos como orar 

Espírito nos ajuda e ora por nós. 

Assim precisamos aprender a orar. Cristo ensina, o Espírito ensina e homens de Deus nos ensinam a 

orar, como é o caso aqui destes do capítulo 9 de Neemias. Também oram por nós 

Afirmação Teológica: A oração não é resulta do senso comum ou de observações simplesmente 

humanas, antes faz-se necessário aprender com o próprio Deus o que devemos pedir a Deus. 

1Jo 5.14 E esta é a confiança que temos para com ele: que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, 
ele nos ouve. 

Como orar conforme a vontade de Deus pedindo o que Ele quer nos dar? Quero apresentar pedidos 

que devem fazer parte da oração que agrada a Deus e que Ele responde positivamente. 

Esta oração é eco ou ecoa com outras orações, mesmo orações de Jesus. 

Pedido 1 – Pedir pela compreensão e orientação para a vida 
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Veja que nesta oração o assunto da Palavra revelada por Deus está bem presente. Esta Palavra é 

parte da sua oração, primeiro reconhecendo certos aspectos relativos à Palavra. 

Reconhece que Deus é quem revelou o que foi dito por Moisés. Trata-se das palavras de Deus. 

Ne 9.13 Tu desceste ao monte Sinai; dos céus lhes falaste. Deste-lhes ordenanças justas e leis verdadeiras, e 
decretos e mandamentos excelentes. 

O conhecimento das Palavras e pensamento de Deus vieram do próprio Deus. Testemunho do 

Ne 9.14 Fizeste que conhecessem o teu sábado santo e lhes deste ordens, decretos e leis por meio de Moisés, 
teu servo. 20 Deste o teu bom Espírito para instruí-los. Não retiveste o teu maná que os alimentava, e deste-

lhes água para matar a sede. 

Quantas belas histórias podemos ouvir de pessoas que receberam as Escrituras e vieram a se 

converter mesmo lendo às escondidas. 

O que levou as Escrituras a esta pessoa, o que a fez abrir e ler, o que a fez entender e acolher? Deus 

no exercício de Sua soberania dá os devidos inputs que acabam por agir conforme Sua vontade. 

Ilust. Aluno da escola que mandou o NT no telhado da escola e um operário o pegou. 

Ilust. Presidiário que disse que iria fazer seu baseado com as folhas. 

Além da compreensão das Escrituras, houve circunstâncias em que careciam de orientação, norte, 

Ne 9.19 Foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de 
guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam 

percorrer. 

Não significa que Deus determina todas as coisas e você deve buscar saber o que ele quer, mas saber 

tomar decisões, até mesmo em função do que não conhece. 

Deus usa de mestres que lhe ensinarão e advertirão. Imagino que estes têm certos privilégios, mas 

você pode ter o mesmo se der atenção às advertências do Senhor. 

Ne 9.30 E durante muitos anos foste paciente com eles. Mediante o teu Espírito os advertiste por meio de 
teus profetas. Contudo, não te deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos povos vizinhos. 

Partindo disto, pelo que orar? Veja o salmista: 

Sl 119.12 Bendito és tu, SENHOR; ensina-me os teus preceitos. 18 Desvenda os meus olhos, para que eu 
contemple as maravilhas da tua lei. 19 Sou peregrino na terra; não escondas de mim os teus mandamentos. 

27 Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos, e meditarei nas tuas maravilhas. 34 Dá-me 
entendimento, e guardarei a tua lei; de todo o coração a cumprirei. 35 Guia-me pela vereda dos teus 

mandamentos, pois nela me comprazo.36 Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. 37 
Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. 

Como você tem orado pela Palavra em sua vida? Ao ouvir a mensagem, o que pede? 

Pedido 2 – Pedir pelo suprimento essencial 
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Neemias conta a história do povo no deserto e forma como Deus os supria, milagrosamente e 

maravilhosamente. Manah e água estavam garantidos. 

Ne 9.20 Deste o teu bom Espírito para instruí-los. Não retiveste o teu maná que os alimentava, e deste-lhes 
água para matar a sede. 

Deus tem maneiras criativas de prover e entre elas está fazer durar o que tem, ou preservar a saúde. 

Preservar o carro, das multas, etc. 

Ne 9. 21 Durante quarenta anos tu os sustentaste no deserto; nada lhes faltou, as roupas deles não se 
gastaram nem os seus pés ficaram inchados. 

Ele pode inclusive dar mais do que o necessário já que é exagerada e generosamente bondoso 

Ne 9. 25 Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil; apossaram-se de casas cheias de bens, poços já 
escavados, vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram até fartar-se e foram bem alimentados; eles 

desfrutaram de tua grande bondade 

Senhor Jesus ensinou-nos a orar ao Pai pedindo pelo pão de cada dia. 

Mt 6.11 o pão nosso de cada dia dá-nos hoje; 

Ter o cuidado de não fazer de sua relação, uma relação de interesse nas coisas que pode ganhar. 

Ilust. Chega de viagem e a esposa feliz(?) de o rever e sua filha quer saber do presente. 

Pedido 3 – Pedir uma nova geração de discípulos 

No contexto da aliança que Deus firmara com Israel, ter muitos descendentes e ocupar uma terra. 

Gn 22:17  que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus 
e como a areia na praia do mar; a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, 

Então Neemias reconhece a bondade de Deus cumprindo esta promessa 

Nações conquistadas – era uma ação com duplo propósito: Punir uma nação e conceder a Israel a 

terra. 

Ne 9.22 Deste-lhes reinos e nações, cuja terra repartiste entre eles. Eles conquistaram a terra de Seom, rei de 
Hesbom, e a terra de Ogue, rei de Basã. 24 Seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Tu subjugaste 

diante deles os cananeus, que viviam na terra, e os entregaste nas suas mãos, com os seus reis e com os povos 
daquela terra, para que os tratassem como bem quisessem. 

Multiplicação dos descendentes 

Ne 9.23 Tornaste os seus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxeste para entrar e possuir a 
terra que prometeste aos seus antepassados. 

Não existe na aliança que Deus firma neste tempo, nem a limitação de um povo, nem de uma terra, 

nem de subjugar inimigos humanos. 

Senhor Jesus ensina a orar pedindo que o nome/pessoa de Deus seja devidamente conhecido, que o 

Reino alcance as pessoas da terra e que façam sua vontade 
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Mt 6.9 Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome; 10 venha o teu 
reino; faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu; 

Paulo determina que oremos... 

1Tm 2.1 Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, 
em favor de todos os homens... 4 o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno 

conhecimento da verdade. 

Então há um a esfera nova de família, de filhos gerados a partir de vocês, filhos na fé, que na verdade 

são filhos de Deus, pela sua instrumentalidade. 

o Pessoas que deseja alcançar – lista 

o Sua casa ser ambiente uma sala de parto espiritual 

o Ter oportunidade de manifestar Sua sabedoria e graça nos relacionamentos. 

Pedido 4 – Pedir por libertação 

A proposta que Deus tinha para Israel começava com conflitos e até hoje é assim. Não que este Israel 

esteja cumprindo com o propósito divino. 

Quando subjugados pela desobediência, provaram de Deus os libertar quando se arrependiam. 

Ne 9.27 Por isso tu os entregaste nas mãos de seus inimigos, que os oprimiram. Mas, quando foram 
oprimidos, clamaram a ti. Dos céus tu os ouviste, e na tua grande compaixão deste-lhes libertadores, que os 
livraram das mãos de seus inimigos.  28 Mas, tão logo voltavam a ter paz, de novo faziam o que tu reprovas. 

Então os abandonavas às mãos de seus inimigos para que dominassem sobre eles. E, quando novamente 
clamavam a ti, dos céus tu os ouvias e na tua compaixão os livravas vez após vez. 

Suas aflições eram instrumentos nas mãos de Deus para fazê-los voltarem-se a Deus 

Ne 9.32 Agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, 
não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis e os nossos líderes, sobre os 

nossos sacerdotes e profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o teu povo, desde os dias dos reis da 
Assíria até hoje.  36 Vê, porém, que hoje somos escravos, escravos na terra que deste aos nossos antepassados 

para que usufruíssem dos seus frutos e das outras boas coisas que ela produz. 

Ainda que possamos ter inimigos semelhantes por conta de conquistas ou domínios, como acontece 

com bandidos ocupando o poder no Brasil, temos outros inimigos. Senhor Jesus ensinou orando por 

libertação... 

Mt 6.13e não nos deixes cair em tentação; mas livra-nos do mal pois teu é o reino, o poder e a glória para 
sempre. Amém! 

Inimigo dentro de nós – ser liberto da própria tentação. Deus atende. 

Que Deus o livre de fazer o que não deve, o capacite a fazer o que deve, a ter a atitude devida. 
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Adversário que é inimigo de Deus e luta contra nós. Também a ação satânica, externa, que nos atinge 

e que precisamos da proteção do Senhor. 

Conclusão: Escola de oração 

Que contraste com o que é normalmente pedido: emprego, dinheiro e saúde. Nada a objetar, mas 

estas quatro orações devem ter estes pedidos diariamente: compreensão de sua vontade, 

suprimento, nova geração, libertação 

Nestes 4 domingos vimos uma oração com adoração, confissão e petições alinhados com o que Deus 

pensa. Vamos crescer, moldar nossa vida pessoal e comunitária com estes princípios. 

 
Perguntas de Aprofundamento do Estudo 

1) Qual é normalmente sua rotina de oração? Ah! Você não tem? Qual o motivo? Se tem uma 

rotina, compartilhe sua pratica. 

2) Em sua rotina, você realiza petições para compreender a vontade/palavra de Deus? 

3) Releia o Salmo 139, suas orações são pautadas nestas petições? 

4) Você pede pelo suprimento necessário ou por seus desejos? 

5) Você tem pedido por sua próxima geração? Quer seja de filhos espirituais ou físicos? O que 

você tem pedido para eles? 

6) Você tem pedido para o seu coração (esse sim é o nosso maior inimigo)? 


