


“Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se 
alguém permanecer em mim e eu nele, esse 
dará muito fruto; pois sem mim vocês não 

podem fazer coisa alguma” (Jo 15:5).



O que NÃO é oração?

- Técnica para mudar Deus.

- Disciplina espiritual de se aproximar de Deus e 
conseguir arrancar coisas dele.
- Maneira de tentar converter uma indiferença de Deus, 
e então, Ele começar a se importar conosco.



O que NÃO é oração?

- Forma de “dobrar” a Deus.

- Pressão que se faz a Deus para Ele fazer o que não 
está disposto. (Essa é uma visão pagã, de ídolos).

- Acessar os céus para conseguir coisas.



O que É oração?
- É uma conversa que envolve falar e ouvir.
- É entrar em comunhão com Deus.
- É perceber que Ele é um Deus amoroso e bom.
- É compreender o seu carinho.
- É ser alvo de um cuidado perene.
- É acessar os céus para sermos amigos de Deus.
- É acessar um amigo, é bater na porta de um 
companheiro, é pedir a um irmão, é falar com o Pai.



“Suba a minha oração perante a tua face como 
incenso, e as minhas mãos levantadas sejam 

como o sacrifício da tarde” (Sl 141:2).

“Porque os olhos do Senhor estão sobre os 
justos, e os seus ouvidos atentos às suas 

orações” (I Pe 3:10).



“Dei-lhes a glória que me deste, para que eles 
sejam um, assim como nós somos um: eu 

neles e tu em mim. Que eles sejam levados à 
plena unidade, para que o mundo saiba que tu 

me enviaste, e os amaste como igualmente me 
amaste” (Jo 17:22-23).



CULTIVANDO INTIMIDADE COM DEUS

1- Ore a Palavra.

“A Tua Palavra, Senhor, para sempre está 
firmada nos céus” (Sl 119:89).



CULTIVANDO INTIMIDADE COM DEUS

2- Ore diariamente por avivamento e justiça.

“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se 
humilhar e orar, e buscar a minha face e se afastar dos 
seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o 

seu pecado e curarei a sua terra” (II Cr 7:14).



“Quando Deus tem algo muito grande para realizar 
em favor da igreja, o desejo dele é que esse seu 

ato seja precedido por orações extraordinárias do 
seu povo” – Jonathan Edwards.

“Se as pessoas não são dedicadas à oração, 
são dignas de pena, e dignas de compaixão” –

 Charles Spurgeon.



“Quando todo o povo estava sendo batizado, também 
Jesus o foi, e enquanto ele estava orando, o céu se 

abriu (…) e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma 
corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu 
és o meu filho amado; em ti me agrado” (Lc 3:21-22).

“Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, 
que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os 

esperar? Eu lhes digo: Ele lhes fará justiça, e depressa. 
Contudo, quando o Filho do homem vier, 

encontrará fé na terra?” (Lc 18:7-8).



CULTIVANDO INTIMIDADE COM DEUS

3- Ore diariamente pelos doentes e oprimidos.

“Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, 
purifiquem os leprosos, expulsem os demônios.  

Vocês receberam de graça; deem também de 
graça” (Mt 10:8).



“Entre vocês há alguém que está doente? Que ele  
mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes 

orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome  
do Senhor. A oração feita com fé curará o doente;  

o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados,  
ele será perdoado” (Tg 5:14-15).“Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, 

ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do 
Reino e curando todas as enfermidades e doenças” 

(Mt 9:35)



Conclusão

Como você enxerga Deus? Consegue vê-lo como um 
Pai de te ama profundamente, que anseia estar mais 
perto de você? Qual é a sua maior dificuldade quando 

se trata do compromisso de uma vida de oração?


