
Vivemos num mundo em constante 

mudança. Aquietar-se parece ser um 

desperdício. Mas esse momento tranquilo 

é exatamente o que Deus espera de nós. 

Aquietarmo-nos. Orar. Ouvir. Em vez de 

partir para a ação esperando que as 

coisas deem certo, investir em tempo 

com Deus em oração e deixá-lo 

orientar o nosso próximo passo. 

Permita que estas 10 reflexões de 

Pão Diário impregnem sua alma 

à medida que você lê sobre as 

muitas formas como A oração 

pode muito.

A ORAÇÃO PODE MUITO

Com 10 reflexões do  
devocional Pão Diário

Para uma lista completa dos endereços de todos 
os nossos escritórios, acesse:  
paodiario.org/escritorios
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INTRODUÇÃO

Deus age por meio  
da oração

D eus escolheu agir por meio de nossa oração para rea-
lizar coisas que não aconteceriam por qualquer outro 
meio. À medida que buscamos a Sua presença, Ele nos 

concede luz para o caminho adiante de nós e torna os Seus propósi-
tos conhecidos.

Muitas pessoas lutam com o tempo investido em oração por cre-
rem que Deus quer que eles façam algo. No entanto, as Escrituras nos 
mostram, em vários lugares, que orar é fazer alguma coisa. Ainda 
assim é difícil compreendermos isso, porque estamos condicionados a 
comparar o estar quietos (neste caso, quietude diante de Deus) com a 
preguiça e a inatividade. Então, quando devemos orar e quando deve-
mos agir com relação ao que estamos orando?
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Orar ou agir?
Nossa família lutou com essa questão de forma a cortar o coração. 
Embora nossa filha tivesse recebido Jesus como Salvador quando era 
criança, com a adolescência veio uma tempestade de rebeldia e proble-
mas em casa. Apesar de nossos esforços, o mundo e a influência de 
amigos incrédulos fizeram estragos. A distância entre nós e a filha 
querida a quem amamos se tornou tão grande que um dia ela sim-
plesmente fugiu.

A urgência na voz de minha esposa me alcançou através do celular 
e agarrou minha garganta. “Ela sumiu”, disse ela engasgando-se com as 
lágrimas. “Katie sumiu.”

“O que você quer dizer com sumiu?”, perguntei. “O que aconteceu? 
Aonde ela foi?”

O que aconteceu a seguir é um pesadelo para qualquer pai ou mãe. 
Dia após dia, noite após noite, Katie estava nas ruas de nossa cidade 
que é conhecida por crimes violentos e abuso de entorpecentes. 
Vasculhamos a cidade procurando por ela. O departamento de polícia 
foi notificado, pais e amigos alertados, relatórios arquivados e o nome 
e foto de Katie circulava por todas as agências legais em todo o 
estado  e país. Membros de nossa igreja se uniram a nós em nossa 
busca, enviando o nome de Katie para círculos de oração. Ficávamos 
desde cedo da manhã até tarde da noite nas ruas seguindo cada pista 
que conseguíamos encontrar.

As Escrituras nos mostram, em vários lugares,  
que orar é fazer alguma coisa.  

Estamos condicionados a comparar o estar  
quietos com a preguiça e a inatividade.

As noites sem dormir e as longas horas de preocupação trouxeram 
consequências. Dias se transformaram em semanas. Como qualquer 
mãe amorosa, Cari estava tão consumida pela ideia de encontrar sua 
filha, que chegou ao seu limite. Um dia, ela me ligou do apartamento 
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de um traficante armado, onde fora sozinha, tentando descobrir qual-
quer coisa que pudesse sobre nossa filha. Os minutos dentro do carro 
enquanto eu enfrentava o tráfego foram os mais longos de minha vida. 

Depois disso, disse a Cari que precisávamos nos desesperar menos 
e orar mais. Sua resposta foi: “Eu oro enquanto procuro.” Mas algo não 
parecia bem. Não importava quão avidamente procurássemos ou orás-
semos, enquanto procurávamos, não chegávamos a lugar algum.

Por esse tempo, ela já estava desaparecida há mais de três semanas. 
Uma noite, um dos amigos de nosso filho, que estava nos ajudando a 
procurá-la, a viu numa loja de conveniência. Ela estava com uma 
garota que tinha fugido há meses e um jovem recém-libertado da 
prisão. O funcionário da loja nos contou que eles tinham perguntado 
sobre passagens para fora do estado.

Pelas próximas 24 horas, depois disso, dormimos muito pouco. 
Distribuímos panfletos em todas as paradas de ônibus na área do ter-
minal. Sentei-me fora da rodoviária, vigiando e esperando. Fizemos 
tudo o que conseguimos pensar. Somente neste ponto começamos a 
perceber que isso era mais, muito mais do que qualquer um pode 
suportar sozinho.

A verdade finalmente nos atingira. Apenas Deus sabia exatamente 
onde ela estava, e Ele, melhor do que ninguém, poderia nos ajudar 
a achá-la.

No fim das contas, foi exatamente isso que aconteceu. No domingo 
seguinte, por mais difícil que fosse, deixamos de lado nossa ansiosa 
busca. Era o Dia dos Pais. Naquela tarde passamos algum tempo com 
nosso filho e fizemos um esforço especial para orarmos juntos por Katie. 
À noite, levei Cari para jantar fora, numa cidade próxima. Ouvimos que 
Katie fora vista ali e pensamos que poderíamos topar com ela. Porém, 
quando chegamos, descobrimos que os restaurantes estavam todos 
fechados. Assim, começamos nosso caminho de volta para casa.

O telefone tocou. Era uma garçonete numa lanchonete que gosta-
mos de visitar, a duas quadras de distância. Katie estava lá. Deus havia 
nos guiado exatamente para onde ela estava. Em dois minutos, estáva-
mos frente a frente com nossa filha. Com muito amor e trabalho 
pesado, Katie, logo estaria no caminho da recuperação, em casa. E Cari 
e eu descobrimos a diferença que a oração pode fazer.
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Andando no compasso de Deus
Essa provação nos ensinou uma lição para a vida. A oração deve prece-
der a ação. Devemos aprender como caminhar no ritmo de Deus se 
realmente desejamos ouvir o Senhor e conhecer o melhor dele para a 
nossa vida.

Andar no compasso de Deus não exclui a ação. Oramos e espera-
mos, depois agimos. Isso raramente é fácil, especialmente numa crise 
na qual sentimos que devemos fazer algo, mas aprendemos a ser sen-
síveis ao Espírito e a nos mover baseados no encorajamento divino. 
Agimos fundamentados no que Deus nos concede e nada mais. Então, 
esperamos novamente. Esse compasso de oração, espera e ação nos 
leva a um nível de eficácia totalmente novo em nossa vida, por estar-
mos no ritmo com o Espírito Santo (GÁLATAS 5:22-25).

Orar é agir
Neemias nos fornece um grande exemplo do compasso entre oração e 
ação, num tempo de dificuldade. Enquanto estava exilado com os judeus 
na Babilônia, Neemias ouviu que os muros de Jerusalém estavam em 
ruínas. Sua reação imediata foi jejuar e orar (NEEMIAS 1:4). Deus, então, 
lhe dá orientações por meio do interesse pessoal e resposta do rei da 
Pérsia, Artaxerxes.

Enquanto isso, Neemias continua a orar (2:16). À medida que a 
reconstrução começa em Jerusalém, ele encontra oposição dos inimi-
gos de Israel. Imediatamente reúne os exilados que retornaram com 
ele. O que ele quer que façam juntos? Orar (4:8,9). Deus os orienta a 
dividir o povo entre aqueles que trabalharão nos muros e os que pro-
tegerão os trabalhadores (4:16).

Aqui está novamente o compasso: Orar. Esperar. Agir. 
A ação vem depois da oração.
A oração descobre qual ação tomar.
A oração e a ação nunca deveriam se excluir mutuamente. Porém, 

na correria do mundo ao nosso redor, normalmente vivemos assim e 
acabamos por viver desconectados da nossa verdadeira fonte de orien-
tação e paz.
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Oração como prioridade
A oração não somente deve preceder a ação. A oração é ação da mais 
elevada qualidade, pois dá a Deus a prioridade que Ele merece. Ela deve 
permear nossas ações por ser parte contínua destas, enquanto conscien-
temente vivemos na presença de Deus. Distraímo-nos facilmente e 
precisamos lutar para manter sempre essa perspectiva. Não é apenas 
uma questão de “separar tempo” para Deus; é a percepção de que todo 
nosso tempo está em Suas mãos e de que estamos continuamente diante 
do Senhor, seja o que for que sejamos ou o que façamos. Isso é o que 
quer dizer viver dia após dia num relacionamento com Ele, e essa per-
cepção nos ajuda a orar cada vez mais “sem cessar” (1 TESSALONICENSES 5:17).

Deus deseja que sejamos pessoas  
de oração e ação: que oram primeiro e depois  

agem em resposta à Sua orientação.

Aprender a dar à oração a mais alta prioridade leva tempo. 
Raramente acontece imediatamente porque estamos impregnados de 
autossuficiência. Precisamos desaprender os velhos hábitos e padrões 
de pensamento. No início do Reavivamento Galês, Evan Roberts orou 
com ansiedade verdadeira: “Senhor, dobra-me!” Roberts era um expe-
riente ferreiro, e suas palavras ilustram a figura do que acontece 
quando o metal é forjado por uma bigorna. Separar mais tempo para 
oração pode ser desta forma. Deus trabalha com nossa vontade e nos 
dobra em novas direções. Mas gentilmente, com o tempo, encontra-
mos nova paz e força em Sua presença.

Deus deseja que sejamos pessoas de oração e ação: que oram pri-
meiro e depois agem em resposta à Sua orientação. Todos estamos em 
graus variados na manutenção deste equilíbrio. Algumas vezes nos 
dizemos: “Não sou exatamente uma pessoa de oração.” Mas, como 
Jesus era uma pessoa de oração, nós queremos nos tornar mais seme-
lhantes a Ele. Porque Deus nos ama e, mais cedo ou mais tarde, nos 
colocará sobre nossos joelhos.
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A oração e a ação são os dois lados da mesma moeda da fé cristã 
madura e semelhante a Cristo. Não podemos ter uma sem a outra. 
Ação sem oração, mesmo que feita em nome de Deus, muitas vezes, 
falha no resultado.

Uma missionária na Índia, durante o começo do século 19, apren-
deu sobre esse equilíbrio de uma forma linda. Ela estava frustrada com 
a falta de resultado em seu trabalho. Então decidiu que em vez de pedir 
que Deus abençoasse o que ela já estava fazendo, ela daria à oração 
uma nova prioridade em seu ministério. As coisas não eram fáceis 
inicialmente, pois ela continuamente pensava nas coisas que “devia” 
estar fazendo, enquanto iniciava suas manhãs sobre seus joelhos. 
Muitas vezes se sentia culpada, pois se questionava se estava traba-
lhando duro o suficiente. Porém, logo descobriu que sua oração era 
trabalho, pois requeria um esforço que ela desconhecia anteriormente.

Essa missionária ficou surpresa com a transformação que se suce-
deu. Ela escreveu a um amigo: “Todos os departamentos do trabalho 
agora estão numa condição mais próspera, do que jamais vi. O estresse 
e a tensão saíram da minha vida. A alegria de sentir que minha vida está 
facilmente em equilíbrio — a vida de comunhão, por um lado, e a vida 
de trabalho do outro — me traz paz e descanso constante. Eu não con-
seguiria voltar à velha vida, e Deus permita que seja sempre impossível.”

Essa é a ação que transforma o mundo. A oração é um veículo que 
Deus usa para nos levar a novos lugares da graça. Quando oramos, 
voluntariamente nos retiramos do assento do motorista. Contudo, nosso 
Pai nos traz para mais perto de si e sussurra a Sua vontade para nós.

Ele nos conduzirá na direção que precisamos ir. 

EXTRAÍDO E ADAPTADO DO LIVRO PRAYING TOGETHER: KINDLING PASSION FOR PRAYER 
(ORANDO JUNTOS: DESPERTANDO A PAIXÃO PELA ORAÇÃO).  
© 2009, 2016 POR JAMES BANKS. USADO COM PERMISSÃO DA DISCOVERY HOUSE 
PUBLISHERS.
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Estes artigos foram selecionados  
para ajudá-lo a compreender mais sobre a oração  
e a ter maior intimidade com a Palavra de Deus.  

Oramos para que você possa crescer espiritualmente,  
à medida que aprender mais e mais sobre 

a fidelidade e a bondade do Senhor.

10 Reflexões do devocional
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DIA 1

A oração pode muito: POSSO FALAR COM DEUS

SEJA ESPECÍFICO

…Que queres que eu te faça?…  
MARCOS 10:51

N o dia anterior a uma grande cirurgia, compartilhei com 
minha amiga que eu estava realmente apavorada quanto ao 
procedimento. “Qual parte a apavora?”, perguntou ela. “Tenho 

muito medo de não acordar da anestesia”, respondi.  Imediatamente, 
Anne orou: “Pai, o Senhor conhece o medo da Cindy. Por favor, acalme 
o seu coração e encha-a com a Sua paz. E, Senhor, por favor, acorde-a 
após a cirurgia.”

Penso que Deus gosta desse tipo de especificidade quando conversa-
mos com Ele. Quando Bartimeu, o mendigo cego, clamou a Jesus por 
ajuda, o Senhor perguntou: “…Que queres que eu te faça? Respondeu o 
cego: Mestre, que eu torne a ver. Então, Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te 
salvou…” (MARCOS 10:51,52).

Não precisamos fazer rodeios com Deus. Embora possa haver um 
momento para orar poeticamente, como Davi o fez, também há momen-
tos em que devemos dizer simplesmente: “Deus, perdoe-me pelo que 
acabo de dizer” ou simplesmente “Jesus, eu te amo, pois…”. Ser específico 
com Deus pode até ser um sinal de fé, porque reconhecemos que não 
estamos falando com um Ser distante, mas com uma Pessoa verdadeira 
que nos ama intimamente. 

Deus não se impressiona com uma torrente de palavras elaboradas. 
Ele escuta o que o nosso coração está dizendo.  CHK

A essência da oração é a oração do coração.
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LEITURA BÍBLICA PARA HOJE: Marcos 10:46-52

46E foram para Jericó. Quando ele 
saía de Jericó, juntamente com os 
discípulos e numerosa multidão, 
Bartimeu, cego mendigo, filho de 
Timeu, estava assentado à beira 
do caminho 47e, ouvindo que 
era Jesus, o Nazareno, pôs-se a 
clamar: Jesus, Filho de Davi, tem 
compaixão de mim! 48E muitos o 
repreendiam, para que se calasse; 
mas ele cada vez gritava mais: 
Filho de Davi, tem misericórdia 
de mim! 49Parou Jesus e disse: 

Chamai-o. Chamaram, então, 
o cego, dizendo-lhe: Tem bom 
ânimo; levanta-te, ele te chama. 
50Lançando de si a capa, levantou-
se de um salto e foi ter com Jesus. 
51Perguntou-lhe Jesus: Que queres 
que eu te faça? Respondeu o 
cego: Mestre, que eu torne a ver. 
52Então, Jesus lhe disse: Vai, a 
tua fé te salvou. E imediatamente 
tornou a ver e seguia a Jesus 
estrada fora.
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DIA 2

A oração pode muito: POSSO CONFIAR EM DEUS

ABENÇOANDO OS OUTROS

O Rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que,  
sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos,  

a mim o fizestes. MATEUS 25:40

A sala se iluminou com a encantadora variedade de cores 
quando as mulheres vestidas com os seus lindos sáris entra-
ram para dar os toques finais no salão onde ocorreria um 

evento para angariação de fundos. Ao ouvirem sobre a situação finan-
ceira de uma escola cristã para crianças autistas, estas mulheres indianas, 
não apenas tomaram conhecimento do fato, mas decidiram agir.

Neemias não permitiu que a sua posição confortável, como servo e 
confidente do homem mais poderoso daquela época, anulasse as suas 
preocupações pelos seus conterrâneos. Ele falou para as pessoas que 
tinham acabado de chegar de Jerusalém para descobrir a condição da 
cidade e dos seus cidadãos (NEEMIAS 1:2). Ele descobriu que “…Os restan-
tes, que não foram levados para o exílio […], estão em grande miséria e 
desprezo; os muros de Jerusalém estão derribados, e as suas portas, 
queimadas” (v.3).

O coração de Neemias partiu. Ele lamentou, parou de comer e orou, 
pedindo a Deus que fizesse algo sobre a terrível condição (v.4). Deus per-
mitiu que Neemias retornasse a Jerusalém para liderar o esforço de 
reconstrução (1-8).

Neemias conseguiu grandes coisas para o seu povo porque Ele pediu 
grandes coisas de um grande Deus e contou com Ele. Abre os nossos 
olhos, Senhor, às necessidades dos que nos rodeiam, e ajuda-nos a nos 
tornarmos apaixonados e criativos solucionadores de problemas que 
abençoam os outros.  PFC

Aqueles que andam com Deus amam ajudar  
os outros em suas necessidades.
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LEITURA BÍBLICA DE HOJE: Neemias 1:1-10

1As palavras de Neemias, filho 
de Hacalias. No mês de quisleu, 
no ano vigésimo, estando eu na 
cidadela de Susã, 2veio Hanani, 
um de meus irmãos, com alguns 
de Judá; então, lhes perguntei 
pelos judeus que escaparam e 
que não foram levados para o 
exílio e acerca de Jerusalém. 
3Disseram-me: Os restantes, que 
não foram levados para o exílio 
e se acham lá na província, estão 
em grande miséria e desprezo; 
os muros de Jerusalém estão 
derribados, e as suas portas, 
queimadas. 4Tendo eu ouvido 
estas palavras, assentei-me, e 
chorei, e lamentei por alguns 
dias; e estive jejuando e orando 
perante o Deus dos céus. 5E disse: 
ah! Senhor, Deus dos céus, Deus 
grande e temível, que guardas a 
aliança e a misericórdia para com 
aqueles que te amam e guardam 
os teus mandamentos! 6Estejam, 
pois, atentos os teus ouvidos, 
e os teus olhos, abertos, para 
acudires à oração do teu servo, 

que hoje faço à tua presença, dia 
e noite, pelos filhos de Israel, teus 
servos; e faço confissão pelos 
pecados dos filhos de Israel, os 
quais temos cometido contra ti; 
pois eu e a casa de meu pai temos 
pecado. 7Temos procedido de 
todo corruptamente contra ti, não 
temos guardado os mandamentos, 
nem os estatutos, nem os juízos 
que ordenaste a Moisés, teu 
servo. 8Lembra-te da palavra que 
ordenaste a Moisés, teu servo, 
dizendo: Se transgredirdes, 
eu vos espalharei por entre os 
povos; 9mas, se vos converterdes 
a mim, e guardardes os meus 
mandamentos, e os cumprirdes, 
então, ainda que os vossos 
rejeitados estejam pelas 
extremidades do céu, de lá os 
ajuntarei e os trarei para o lugar 
que tenho escolhido para ali fazer 
habitar o meu nome. 10Estes ainda 
são teus servos e o teu povo que 
resgataste com teu grande poder e 
com tua mão poderosa.
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DIA 3

A oração pode muito: POSSO CONHECER DEUS

OUVINDO

E, despedidas as multidões,  
subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo  

a tarde, lá estava ele, só. MATEUS 14:23

D urante um concerto, o cantor e compositor David Wilcox res-
pondeu a uma pergunta da plateia sobre como ele compõe suas 
músicas. Ele disse que há três aspectos a seu processo: a sala 

silenciosa, uma página vazia, e a pergunta: “Existe algo que eu deveria saber?” 
Essa pareceu-me uma abordagem maravilhosa para os seguidores de Jesus à 
medida que procuramos o plano do Senhor para a nossa vida a cada dia.

Durante todo ministério público de Jesus, Ele separou tempo para orar 
sozinho. Depois de alimentar 5 mil pessoas com cinco pães e dois peixes, 
enviou os Seus discípulos para atravessar o mar da Galileia de barco 
enquanto Ele despedia a multidão (v.22). “E, despedidas as multidões, subiu 
ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só” (v.23).

Se o Senhor Jesus viu a necessidade de estar sozinho com o Seu Pai, 
quanto mais nós precisamos de um tempo diário de solitude para derra-
mar o nosso coração a Deus, refletir sobre a Sua Palavra, e nos preparar-
mos para seguir os Seus ensinos.

Um ambiente calmo ou qualquer lugar que possamos nos concentrar 
no Senhor sem distrações.

Uma página em branco, a mente receptiva, uma folha de papel em 
branco, a disposição para ouvir.

Existe algo que eu deveria saber? “Senhor, fala-me por Teu Espírito, 
Tua Palavra e dá-me a certeza da Tua direção.”

Daquela tranquila encosta, Jesus desceu numa violenta tempestade, 
sabendo exatamente o que o Seu Pai queria que Ele fizesse (vv.24-27).  DMC

É melhor separar um momento para estar com Deus  
para encontrar forças para prosseguir.
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LEITURA BÍBLICA DE HOJE: Mateus 14:22-36

22Logo a seguir, compeliu Jesus 
os discípulos a embarcar e 
passar adiante dele para o outro 
lado, enquanto ele despedia 
as multidões. 23E, despedidas 
as multidões, subiu ao monte, 
a fim de orar sozinho. Em 
caindo a tarde, lá estava ele, só. 
24Entretanto, o barco já estava 
longe, a muitos estádios da terra, 
açoitado pelas ondas; porque o 
vento era contrário. 25Na quarta 
vigília da noite, foi Jesus ter com 
eles, andando por sobre o mar. 
26E os discípulos, ao verem-no 
andando sobre as águas, ficaram 
aterrados e exclamaram: É 
um fantasma! E, tomados de 
medo, gritaram. 27Mas Jesus 
imediatamente lhes disse: Tende 
bom ânimo! Sou eu. Não temais! 
28Respondendo-lhe Pedro, disse: 
Se és tu, Senhor, manda-me ir ter 
contigo, por sobre as águas. 29E ele 

disse: Vem! E Pedro, descendo do 
barco, andou por sobre as águas 
e foi ter com Jesus. 30Reparando, 
porém, na força do vento, teve 
medo; e, começando a submergir, 
gritou: Salva-me, Senhor! 31E, 
prontamente, Jesus, estendendo a 
mão, tomou-o e lhe disse: Homem 
de pequena fé, por que duvidaste? 
32Subindo ambos para o barco, 
cessou o vento. 33E os que estavam 
no barco o adoraram, dizendo: 
Verdadeiramente és Filho de 
Deus! 34Então, estando já no 
outro lado, chegaram a terra, em 
Genesaré. 35Reconhecendo-o os 
homens daquela terra, mandaram 
avisar a toda a circunvizinhança e 
trouxeram-lhe todos os enfermos; 
36e lhe rogavam que ao menos 
pudessem tocar na orla da sua 
veste. E todos os que tocaram 
ficaram sãos.
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DIA 4

A oração pode muito: POSSO CAMINHAR COM DEUS

DIÁLOGO CONTÍNUO

…não cessamos de orar por vós…  
COLOSSENSES 1:9

Um artigo de jornal relatava sobre uma menina de uns 
15  anos que enviou e recebeu 6.473 mensagens de texto no 
celular em um único mês. Sobre a sua contínua comunicação 

com os amigos, ela diz: “Eu morreria sem isso.” E ela não é a única. Os 
pesquisadores dizem que 90% dos adolescentes ao redor do mundo 
enviam mensagens pelo menos uma vez por dia, e mais de 350 bilhões de 
mensagens de texto são enviadas por mês.

Para mim, essa contínua conversação digital serve como uma notável 
ilustração do que a oração poderia e deveria ser para cada seguidor de 
Cristo. Paulo parecia estar constantemente em atitude de oração pelos 
outros: “…não cessamos de orar por vós…” (v.9), “…com toda oração e 
súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com 
toda perseverança e súplica por todos os santos” (EFÉSIOS 6:18). “Orai sem 
cessar” (1 TESSALONICENSES 5:17). Mas de que maneira seria isso possível?

O missionário Frank Laubach, nas Filipinas, descreveu seu hábito de 
“lançar” orações em favor de pessoas que encontrava em algum momento 
do dia. Em certo sentido, ele estava “teclando com Deus”, em favor delas, 
permanecendo em constante comunicação com o Pai. Laubach sempre 
creu que a oração é a força mais poderosa no mundo, e disse: “Nesta 
hora, minha responsabilidade é viver em contínua conversação interior 
com Deus e estar perfeitamente responsivo à Sua vontade.”

Ore sem cessar. Talvez o que Paulo nos ensinou seja possível praticar. 
 DCM

A oração deveria se tornar tão natural  
quanto a respiração.
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LEITURA BÍBLICA DE HOJE: Colossenses 1:3-12 

3Damos sempre graças a Deus, 
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, 
quando oramos por vós, 4desde 
que ouvimos da vossa fé em 
Cristo Jesus e do amor que tendes 
para com todos os santos; 5por 
causa da esperança que vos está 
preservada nos céus, da qual antes 
ouvistes pela palavra da verdade 
do evangelho, 6que chegou até vós; 
como também, em todo o mundo, 
está produzindo fruto e crescendo, 
tal acontece entre vós, desde o 
dia em que ouvistes e entendestes 
a graça de Deus na verdade; 
7segundo fostes instruídos por 
Epafras, nosso amado conservo e, 
quanto a vós outros, fiel ministro 
de Cristo, 8o qual também nos 

relatou do vosso amor no Espírito.  
9Por esta razão, também nós, 
desde o dia em que o ouvimos, 
não cessamos de orar por vós e de 
pedir que transbordeis de pleno 
conhecimento da sua vontade, em 
toda a sabedoria e entendimento 
espiritual; 10a fim de viverdes de 
modo digno do Senhor, para o 
seu inteiro agrado, frutificando 
em toda boa obra e crescendo 
no pleno conhecimento de Deus; 
11sendo fortalecidos com todo 
o poder, segundo a força da sua 
glória, em toda a perseverança 
e longanimidade; com alegria, 
12dando graças ao Pai, que vos fez 
idôneos à parte que vos cabe da 
herança dos santos na luz.
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DIA 5

A oração pode muito: POSSO OUVIR A VOZ DE DEUS

CHUVA DE MILAGRES

…eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim.  
ISAÍAS 46:9

A vida é dura para os moradores que vivem num terreno 
montanhoso na Província de Yunnan, China, onde a princi-
pal fonte de alimento é milho e arroz. Em maio de 2012, uma 

grave seca atingiu a região e perdeu-se toda a colheita. Todos estavam 
preocupados e, por isso, apelaram para muitas práticas supersticiosas 
para acabar com a seca. Quando nada funcionou, as pessoas começaram 
a culpar os cinco cristãos na aldeia por ofender os espíritos dos 
antepassados.

Estes cinco se reuniram para orar. Em pouco tempo, o céu escureceu 
e ouviram-se os trovões. Uma forte chuva começou e durou toda a 
tarde e noite. As culturas foram salvas! Embora a maioria dos moradores 
não tenha acreditado que Deus tivesse enviado a chuva, outros creram e 
desejaram saber mais sobre o Senhor.

Em 1 Reis 17 e 18, lemos a respeito de uma grave seca em Israel. Mas, 
neste caso, nos é dito que foi o resultado do julgamento de Deus sobre o 
Seu povo (17:1). Eles haviam começado a adorar Baal, o deus dos cana-
neus, acreditando que esta divindade poderia enviar a chuva para as suas 
culturas. Então Deus, por meio do profeta Elias, mostrou que Ele é o 
único e verdadeiro Deus, que determina quando a chuva cai.

O nosso Deus todo-poderoso deseja ouvir as nossas orações e res-
ponder às nossas súplicas. E embora nem sempre entendamos o Seu 
tempo ou Seus propósitos, Deus sempre responde com o Seu melhor 
para a nossa vida.  PFC

A oração permite-nos usufruir do poder  
infinito de Deus.
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LEITURA BÍBLICA DE HOJE: 1 Reis 18:1, 41-45

1Muito tempo depois, veio a 
palavra do Senhor a Elias, 
no terceiro ano, dizendo: Vai, 
apresenta-te a Acabe, porque darei 
chuva sobre a terra. […] 41Então, 
disse Elias a Acabe: Sobe, come e 
bebe, porque já se ouve ruído de 
abundante chuva. 42Subiu Acabe 
a comer e a beber; Elias, porém, 
subiu ao cimo do Carmelo, e, 
encurvado para a terra, meteu o 
rosto entre os joelhos, 43e disse ao 
seu moço: Sobe e olha para o lado 

do mar. Ele subiu, olhou e disse: 
Não há nada. Então, lhe disse Elias: 
Volta. E assim por sete vezes. 44À 
sétima vez disse: Eis que se levanta 
do mar uma nuvem pequena como 
a palma da mão do homem. Então, 
disse ele: Sobe e dize a Acabe: 
Aparelha o teu carro e desce, 
para que a chuva não te detenha. 
45Dentro em pouco, os céus se 
enegreceram, com nuvens e vento, 
e caiu grande chuva. Acabe subiu 
ao carro e foi para Jezreel.
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DIA 6

A oração pode muito: POSSO VENCER A ANSIEDADE

AFASTE-SE DAS PREOCUPAÇÕES

Não andeis ansiosos de coisa alguma…  
FILIPENSES 4:6 

A lguns anos atrás, nosso líder de estudo bíblico nos desafiou 
a memorizar um capítulo da Bíblia e recitá-lo para o grupo. 
Por dentro de mim, comecei a protestar e murmurar. Um 

capítulo inteiro, na frente de todos? A memorização nunca tinha sido o 
meu forte; encolhia-me ao imaginar longos silêncios enquanto todos 
estivessem me olhando, esperando pelas próximas palavras.

Alguns dias mais tarde, folheei relutantemente minha Bíblia, bus-
cando por versículos para decorar. Nada me parecia certo até eu parar em 
Filipenses 4.

Li este versículo em silêncio: “Não andeis ansiosos de coisa alguma; 
em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, 
pela oração e pela súplica, com ações de graças” (v.6). Nesse momento, 
descobri qual capítulo memorizaria e como deixaria de lado a minha 
ansiedade por tal tarefa.

Deus não quer que agonizemos diante de acontecimentos futuros, 
porque a preocupação paralisa a nossa vida de oração. O apóstolo Paulo 
nos lembra que, em vez de nos afligirmos, deveríamos pedir ajuda a 
Deus. Quando estivermos ansiosos e reagirmos assim, a paz de Deus 
guardará os nossos corações e mentes (v.7).

Certa vez, alguém disse, em tom de brincadeira: “Por que orar 
quando você pode se preocupar?” O motivo é claro: Preocupar-se não 
nos leva a nada, mas a oração nos coloca em contato com Aquele que 
pode lidar com todas as nossas preocupações.  JBS

É impossível retorcer as nossas mãos quando elas  
estão dobradas diante de Deus em oração.
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LEITURA BÍBLICA DE HOJE: Filipenses 4: 1-9

1Portanto, meus irmãos, amados 
e mui saudosos, minha alegria e 
coroa, sim, amados, permanecei, 
deste modo, firmes no Senhor.  
2Rogo a Evódia e rogo a Síntique 
pensem concordemente, no 
Senhor. 3A ti, fiel companheiro 
de jugo, também peço que as 
auxilies, pois juntas se esforçaram 
comigo no evangelho, também 
com Clemente e com os demais 
cooperadores meus, cujos nomes 
se encontram no Livro da Vida. 
4Alegrai-vos sempre no Senhor; 
outra vez digo: alegrai-vos. 5Seja 
a vossa moderação conhecida de 
todos os homens. Perto está o 
Senhor. 6Não andeis ansiosos de 
coisa alguma; em tudo, porém, 

sejam conhecidas, diante de Deus, 
as vossas petições, pela oração e 
pela súplica, com ações de graças. 
7E a paz de Deus, que excede 
todo o entendimento, guardará o 
vosso coração e a vossa mente em 
Cristo Jesus. 8Finalmente, irmãos, 
tudo o que é verdadeiro, tudo o 
que é respeitável, tudo o que é 
justo, tudo o que é puro, tudo o 
que é amável, tudo o que é de boa 
fama, se alguma virtude há e se 
algum louvor existe, seja isso o 
que ocupe o vosso pensamento. 
9O que também aprendestes, e 
recebestes, e ouvistes, e vistes em 
mim, isso praticai; e o Deus da 
paz será convosco.
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DIA 7

A oração pode muito: VEJO A FIDELIDADE DE DEUS

DESCANSE EM DEUS

…não duvidou, por incredulidade […]  
estando plenamente convicto de que ele era poderoso  

para cumprir o que prometera. ROMANOS 4:20,21

E ra nosso último feriado juntos como família antes que o 
nosso filho mais velho fosse para a universidade. Todos nós ali 
preenchíamos o banco dos fundos da igreja e meu coração 

estava repleto de amor ao olhar os meus cinco filhos bem arrumados. 
“Por favor, proteja-os espiritualmente e os mantenha perto de ti Senhor.” 
Orei silenciosamente, pensando nas pressões e desafios que cada um 
deles estava enfrentando.

O cântico final tinha um refrão baseado nas palavras de 2 Timóteo 1:12. 
“…porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso 
para guardar o meu depósito até aquele Dia.” Tive um sentimento de paz 
ao ter a certeza de que Deus guardaria a alma de cada um.

Desde então os anos se passaram. Houve momentos em que alguns 
de meus filhos andaram por descaminhos, e outros rebelaram-se total-
mente. Algumas vezes me questionei sobre a fidelidade de Deus. 
Lembro-me então de Abraão. Ele tropeçou, mas nunca duvidou em 
confiar na promessa que tinha recebido (GÊNESIS 15:5,6; ROMANOS 4:20,21). 
Nos anos de espera e de tentativas equivocadas de colaborar com as 
situações, Abraão apegou-se à promessa de Deus até que Isaque nascesse.

Acredito que este lembrete para confiarmos é encorajador. Dizemos a 
Deus qual é o nosso pedido. Lembramo-nos de que Ele se importa. 
Sabemos que Ele é poderoso. E lhe agradecemos por Sua fidelidade.  MS

Demoramos para aprender algumas lições  
sobre a paciência.
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LEITURA BÍBLICA DE HOJE: Romanos 4:16-22

16Essa é a razão por que provém 
da fé, para que seja segundo 
a graça, a fim de que seja 
firme a promessa para toda a 
descendência, não somente ao que 
está no regime da lei, mas também 
ao que é da fé que teve Abraão 
(porque Abraão é pai de todos 
nós, 17como está escrito: Por pai 
de muitas nações te constituí.), 
perante aquele no qual creu, o 
Deus que vivifica os mortos e 
chama à existência as coisas que 
não existem. 18Abraão, esperando 
contra a esperança, creu, para 

vir a ser pai de muitas nações, 
segundo lhe fora dito: Assim 
será a tua descendência. 19E, sem 
enfraquecer na fé, embora levasse 
em conta o seu próprio corpo 
amortecido, sendo já de cem anos, 
e a idade avançada de Sara, 20não 
duvidou, por incredulidade, da 
promessa de Deus; mas, pela fé, se 
fortaleceu, dando glória a Deus, 
21estando plenamente convicto 
de que ele era poderoso para 
cumprir o que prometera. 22Pelo 
que isso lhe foi também imputado 
para justiça. 
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DIA 8

A oração pode muito: ESTOU EM CONTATO COM DEUS

PERMANEÇA CONECTADO

Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e,  
luz para os meus caminhos. SALMO 119:105 

A cordei certa manhã e descobri que a minha conexão de 
internet não estava funcionando. Meu provedor fez alguns 
testes e concluiu que meu modem precisava ser substituído, 

mas o mais cedo que conseguiriam fazê-lo seria no dia seguinte. Entrei 
em pânico quando pensei em ficar sem internet por 24 horas! Pensei: 
Como vou sobreviver sem conexão?

E então me fiz a seguinte pergunta: Será que também entraria em 
pânico se minha conexão com Deus fosse interrompida por um dia? Nós 
mantemos o nosso contato com Deus, quando investimos tempo em Sua 
Palavra e em oração. Agindo assim, somos “praticantes da Palavra” 
(TIAGO 1:22-24).

O escritor do Salmo 119 reconheceu a importância de termos cone-
xão com Deus. Ele pediu que Deus lhe ensinasse os Seus decretos e desse 
o entendimento de Sua lei (vv.33,34). Em seguida ele orou para que a 
cumprisse de todo o coração (v.34), para que caminhasse pela vereda dos 
mandamentos de Deus (v.35) e que desviasse a vaidade dos seus olhos 
(v.37). Ao meditar na Palavra de Deus e ao colocá-la em prática, o salmista 
permaneceu “conectado” a Deus.

Deus nos deu a Sua Palavra como lâmpada para os nossos pés e luz 
para os nossos caminhos para guiar-nos até Ele.  CPH

As raízes da estabilidade se fortificam quando encontram  
a sua força na Palavra de Deus e na oração.
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LEITURA BÍBLICA DE HOJE: Salmo 119:33-40

33Ensina-me, Senhor, o 
caminho dos teus decretos, e 
os seguirei até ao fim.34Dá-me 
entendimento, e guardarei a tua 
lei; de todo o coração a cumprirei. 
35Guia-me pela vereda dos teus 
mandamentos, pois nela me 
comprazo. 36Inclina-me o coração 
aos teus testemunhos e não à 
cobiça. 37Desvia os meus olhos, 

para que não vejam a vaidade, 
e vivifica-me no teu caminho. 
38Confirma ao teu servo a tua 
promessa feita aos que te temem. 
39Afasta de mim o opróbrio, que 
temo, porque os teus juízos são 
bons. 40Eis que tenho suspirado 
pelos teus preceitos; vivifica-me 
por tua justiça. 
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DIA 9

A oração pode muito: APRENDO A ESPERAR

SEM RESPOSTA

Disse-lhes Jesus uma parábola  
sobre o dever de orar sempre e nunca  

esmorecer. LUCAS 18:1

Uma de minhas maiores lutas é uma oração não respondida. 
Talvez você passe pelo mesmo. Você pede a Deus que resgate 
um amigo de um vício, conceda salvação a um ente querido, 

que cure uma criança doente, restaure um relacionamento. Acreditamos 
que todas estas coisas devem ser da vontade de Deus. Você ora por anos, 
mas não recebe qualquer resposta dele e não vê resultado algum.

Você relembra o Senhor de que Ele é poderoso. Que o seu pedido é 
algo bom. Você suplica. Espera. Duvida — talvez Deus tenha me esque-
cido, ou talvez eu não seja prioridade para Ele. Você desiste de pedir — 
por dias ou meses. Sente-se culpado por duvidar. Lembra-se de que Deus 
quer que você leve as suas necessidades a Ele e novamente lhe fala sobre 
os seus pedidos.

Algumas vezes, podemos nos sentir como a viúva persistente na 
parábola de Jesus registrada em Lucas 18. Ela continua voltando ao juiz, 
incomodando-o e tentando cansá-lo para que ele ceda. Mas sabemos que 
Deus é mais gentil e mais poderoso do que o juiz dessa parábola. 
Confiamos nele, porque Ele é bom, sábio e soberano. Lembramo-nos de 
que Jesus disse que devemos “…orar sempre e nunca esmorecer” (v.1).

E assim lhe pedimos: “Reúne, ó Deus, a tua força, força divina que 
usaste a nosso favor” (SALMO 68:28). E depois confiamos nele… e espe-
ramos.  AMC

A demora não é uma resposta negativa,  
por isso continue orando.
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LEITURA BÍBLICA DE HOJE: Lucas 18:1-8

1Disse-lhes Jesus uma parábola 
sobre o dever de orar sempre 
e nunca esmorecer: 2Havia em 
certa cidade um juiz que não 
temia a Deus, nem respeitava 
homem algum. 3Havia também, 
naquela mesma cidade, uma viúva 
que vinha ter com ele, dizendo: 
Julga a minha causa contra o 
meu adversário. 4Ele, por algum 
tempo, não a quis atender; mas, 
depois, disse consigo: Bem que eu 
não temo a Deus, nem respeito 
a homem algum; 5todavia, como 

esta viúva me importuna, julgarei 
a sua causa, para não suceder que, 
por fim, venha a molestar-me. 
6Então, disse o Senhor: Considerai 
no que diz este juiz iníquo. 
7Não fará Deus justiça aos seus 
escolhidos, que a ele clamam dia 
e noite, embora pareça demorado 
em defendê-los? 8Digo-vos 
que, depressa, lhes fará justiça. 
Contudo, quando vier o Filho do 
Homem, achará, porventura, fé 
na terra? 
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DIA 10

A oração pode muito: RECEBO A DÁDIVA DE DEUS

SURPREENDIDO POR DEUS 

…é poderoso para fazer infinitamente mais  
do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme  

o seu poder que opera em nós. —EFÉSIOS 3:20 

A pós dez anos alugando uma casa num local charmoso, des-
cobrimos que o nosso locador necessitava vendê-la repenti-
namente. Pedi a Deus para mudar as circunstâncias e 

possibilitar que a minha mulher e eu permanecêssemos nesse lugar que 
considerávamos nosso lar, onde víramos nossos filhos crescerem. Mas, 
Deus disse não.

Quando se trata das minhas necessidades, preocupo-me de estar 
pedindo algo errado ou de não ser digno do meu pedido. Mas, o “não” 
de Deus não precisa abalar nossa fé quando estamos fundamentados 
ou, como gosto de dizer, circundados por Seu amor. Em Efésios 3, 
Paulo compreendeu que aqueles que conhecem intimamente o amor de 
Cristo (vv.16,17) podem confiar que Deus tem um motivo amoroso para 
dizer “não”.

Pouco depois de ouvir o “não” de Deus sobre o meu pedido, amigos da 
igreja se ofereceram para alugar-nos uma casa que estavam desocupando. 
Nossa nova morada, com eletrodomésticos e encanamentos novos, nova 
fiação elétrica e um dormitório extra, tem vista para o mar, com uma cena 
idílica de navios, veleiros e sons que nos lembram diariamente que Deus é 
maior do que qualquer problema que enfrentamos. Nosso Pai amoroso 
usou amigos carinhosos para dar-nos mais do que pedíramos.

Se Deus nos dá mais do que imaginamos ou muito menos do que 
desejamos, podemos confiar que Seus planos são muito melhores do 
que os nossos.  RKK

Quando Deus diz “não” ao nosso pedido, podemos  
estar certos de que Ele quer o nosso melhor.
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LEITURA BÍBLICA DE HOJE: Efésios 3:14-21

14Por esta causa, me ponho de 
joelhos diante do Pai, 15de quem 
toma o nome toda família, tanto 
no céu como sobre a terra, 16para 
que, segundo a riqueza da sua 
glória, vos conceda que sejais 
fortalecidos com poder, mediante 
o seu Espírito no homem interior; 
17e, assim, habite Cristo no vosso 
coração, pela fé, estando vós 
arraigados e alicerçados em amor, 
18a fim de poderdes compreender, 
com todos os santos, qual é 
a largura, e o comprimento, 

e a altura, e a profundidade 
19e conhecer o amor de Cristo, 
que excede todo entendimento, 
para que sejais tomados de toda 
a plenitude de Deus. 20Ora, 
àquele que é poderoso para fazer 
infinitamente mais do que tudo 
quanto pedimos ou pensamos, 
conforme o seu poder que opera 
em nós, 21a ele seja a glória, na 
igreja e em Cristo Jesus, por 
todas as gerações, para todo o 
sempre. Amém!
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Uma oração

Querido Senhor,

Quero agradecer-te pelo privilégio da oração. Obrigado 
porque posso vir a ti a qualquer hora do dia ou da noite, 
e saber que nunca estarás muito ocupado, cansado, ou 
preocupado com os Teus próprios problemas prementes, 
como até mesmo o melhor dos confidentes humanos pode 
estar — para ouvir e para se importar.

Mas Senhor, enquanto sou grato por esse privilégio, fico 
confuso sobre o processo da oração e me pergunto se 
estou pedindo as coisas certas para todas as pessoas que 
povoam a minha vida, sabendo que há orações que faço 
mês após mês, ano após ano, e ainda não vi a mudança 
almejada dentro de mim mesmo nem dos outros.

Mas mesmo que eu não compreenda a Tua maneira de agir 
em resposta às minhas orações, louvo-te porque nenhuma 
oração é desperdiçada, ignorada ou esquecida. E à medida 
que oro, moves-te tantas vezes de formas ocultas, 
silenciosas para trazer os Teus propósitos, que podem não 
ser o que pedi, em primeiro lugar, mas que sempre 
cooperarão para o meu bem se eu confiar em ti. 
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Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono  
da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça  

para socorro em ocasião oportuna. HEBREUS 4:17

Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo, dai graças, porque esta é 
a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. TESSALONICENSES 5:16-18

Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos  
às minhas súplicas. Responde-me, segundo a tua fidelidade,  

segundo a tua justiça. SALMO 143:1

E esta é a confiança que temos para com ele:  
que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade,  

ele nos ouve. 1 JOÃO 5:14

Perseverai na oração, vigiando com ações de graças.  
COLOSSENSES 4:2

Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, 
diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica,  

com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, 
guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. FILIPENSES 4:6,7

Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos  
os que o invocam em verdade. SALMO 145:18

Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro  
ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor  

lhe penetrou os ouvidos. SALMO 18:6

Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste  
em nossa fraqueza; porque não sabemos orar como convém,  

mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira,  
com gemidos inexprimíveis. ROMANOS 8:26
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Minha oração

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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