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Pastor, professor e autor, Adrian Rogers 

tem introduzido várias pessoas de todo 

o mundo ao amor de Jesus Cristo, e tem 

impactado um incontável número de vidas 

apresentando verdades bíblicas profundas 

com tal simplicidade que uma criança de 5 

anos de idade consegue entender, e ainda, 

falar ao coração de uma pessoa de 50 anos.       

O AMOR VERDADEIRO (Love Worth Finding) 

começou em 1987 como o ministério de 

radiodifusão e televisão do Dr. Adrian Rogers, 

e continua hoje como o provedor exclusivo 

de seus amplos ensinamentos. Conectando 

pessoas com a sempre atual sabedoria 

bíblica falada por ele de maneira franca e 

direta por meio de recursos como livros, 

gravações de vídeo e áudio, conteúdo digital 

e outros tipos de mídia, procuramos não 

apenas alcançar pessoas não cristãs com a 

esperança de Jesus, mas também fortalecer 

e encorajar todos os dias cristãos em sua fé.
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ORANDO COM PODER

Orando com poder! Não há assunto mais importante 
em todo o mundo para um cristão do que aprender 
a orar — não apenas aprender a orar, mas orar 
com poder, no Espírito, para ter nossas orações 
respondidas. Como cristãos, devemos perceber 
que não há nada além do alcance da oração, exceto 
o que está fora da vontade de Deus. A oração pode 
fazer qualquer coisa que Deus pode fazer, e Deus 
pode fazer qualquer coisa!

Aqui está o que nosso Senhor disse sobre a 
oração:

Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, 
que estás nos céus, santificado seja o teu 
nome. Venha o teu reino, seja feita a tua 
vontade, assim na terra como no céu; 
o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E 
perdoa-nos as nossas dívidas, assim como 
nós perdoamos aos nossos devedores; e 
não nos conduzas à tentação; mas livra-
nos do mal; porque teu é o reino, e o poder, 
e a glória, para sempre. Amém. (Mateus 
6:9-13)

Aqui, nosso Senhor nos mostra como orar. 
Agora observe, Ele não disse: “Ore esta oração”. Ele 
disse: “Portanto, vós orareis assim:”. Esta não é 
uma oração simplesmente para ser repetida sem 

Deus pode usá-lo, com o que 
tens, onde estás. E, Ele lhe proverá 

todas as suas necessidades.
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VERDADE QUE VALE COMPARTILHAR

Seguindo as últimas instruções de Jesus aqui 
na terra para nós registradas em Mateus 28:19, 

as coleções Verdade Que Vale Compartilhar 
de O AMOR VERDADEIRO (Love Worth 

Finding) são elaboradas para serem usadas 
para o seu próprio crescimento pessoal e, 

mais importantemente, para a sua missão do 
“... Ide, fazei discípulos de todas as nações, ...”

Este livreto foi extraído da mensagem 
do Pastor Adrian Rogers How to Pray for 
Our Daily Bread (#1692), disponível em 

Inglês pela internet no link abaixo:

lwf.org /products/how-to-pray-for-our-daily-bread-1692

lwf.org /products/the-school-of-prayer-series
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pensar. Às vezes, numa reunião em um centro 
cívico, alguém pode dizer: “Agora vamos todos 
ficar de pé e orar a oração do Pai Nosso”. Isso nem 
sempre é apropriado. Em primeiro lugar, muitas 
dessas pessoas podem nem ser cristãs; e elas não 
têm o real direito, como veremos num momento, 
de chamar Deus de Pai. Em segundo lugar, nós 
não nos levantamos apenas e fazemos uma oração. 
As orações não devem ser ditas ou recitadas; elas 
devem ser oradas. Você pode perguntar: Qual é a 
diferença? Bem, suponha que eu fosse até sua casa 
e sentasse em sua sala de estar, e você me dissesse: 
“Conte uma história”. Isso seria uma tolice. Oração é 
falar com Deus e não apenas repetir palavras. Jesus 
disse que não devemos orar com vã repetição. A 
chave está em Mateus 6:9, que diz: “Portanto, vós 
orareis assim:”. Este é um guia para nos mostrar 
como orar. Ore assim!

No entanto, confesso que pode haver 
momentos em que as palavras desta oração se 
ajustem perfeitamente à minha necessidade. 
Então, eu posso querer repetir palavra por palavra 
o que nosso Senhor ensinou aqui. Não estou apenas 
repetindo palavras, mas estou orando de coração 
ao nosso grande Deus usando Suas palavras. Para 
muitos cristãos, o grande fracasso na vida é não 
aprender a orar. Não há pecado em sua vida que 
a oração adequada não possa atingir. Não há 
necessidade em sua vida que a oração adequada 
não consiga suprir. É por isso que enfatizamos que 
não há nada que esteja fora do alcance da oração, 
exceto o que está fora da vontade de Deus. Quão 
tolos somos se não aprendermos a orar! Portanto, 
é muito importante que olhemos para a oração 
modelo que nosso Senhor nos deu em Mateus 6:9-
13. É aqui que Ele nos diz como orar.

AS PESSOAS DE ORAÇÃO

Mateus 6:9 diz: “Portanto, vós orareis assim: Pai 
nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu 
nome.” Agora, as pessoas nesta oração são um 
filho e seu Pai. Estamos vindo a Deus e falando 
com Ele como nosso Pai. É muito importante que 
entendamos isso porque a oração real e poderosa 
— oração que prevalece — é para os filhos de Deus.

Você pode dizer que isso é dado como certo 
porque todos são filhos de Deus. Não, não são! 
Nem todo mundo é filho de Deus.  “Vós tendes por 
pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de 
vosso pai.” (João 8:44b)

Quem são os verdadeiros filhos de Deus? 
“Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes 
o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que 
creem no seu nome.” (João 1:12). Portanto, todo 
mundo não é filho de Deus, apenas os crentes em 
Jesus! Muitas vezes, ouvimos as pessoas falarem da 
paternidade universal de Deus e da fraternidade 
universal do homem. Isso não está certo. Deus não 
é universalmente o Pai de todos, e todas as pessoas 
não são necessariamente irmãos.

Podemos ser irmãos em nossa humanidade, mas 
espiritualmente não somos irmãos até nascermos 
na família de Deus e termos um Pai comum. Deus 
se torna nosso Pai quando nascemos na família 
de Deus. Alguns podem argumentar que, uma vez 
que Deus nos criou, Ele é o nosso Pai. Bem, Deus 
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também criou ratos, baratas, urubus e cascavéis. 
Ele não é o Pai deles! Não, Ele não se torna Pai pela 
criação; Ele se torna Pai pelo novo nascimento.

Portanto, a primeira coisa que deve ocorrer se 
você quiser que suas orações sejam respondidas 
e quiser que suas orações sejam poderosas é que 
você se torne um filho de Deus. E para ser um filho 
de Deus, você deve receber o Senhor Jesus Cristo 
como seu Salvador pessoal. Você já fez isso? Cristo 
vive em seu coração? Se sim, então você está 
pronto para orar. Quando você pode dizer: “Pai”, 
você verá como é fácil orar.

Você não precisa ser um 
Shakespeare amador para 

orar em Inglês antigo, 
usando termos complicados 

ou estilo poético. 

Às vezes, peço às pessoas que orem e elas dizem: 
“Oh, sinto muito, não consigo orar”. Pasmem, essas 
pessoas são as que se declaram cristãs! Por que 
elas não podem orar? Certamente elas podem falar 
com um pai terreno. Se alguém pode falar com um 
pai terreno, pode falar com seu Pai Celestial. Você 
não precisa ser um Shakespeare amador para orar 
em Inglês antigo, usando termos complicados ou 
estilo poético. Você pode simplesmente falar com 
Deus de seu coração. É assim que uma criança fala 
com o pai.

Suponha que quando meus filhos moravam em 
casa, que minha filha viesse a mim e dissesse: “Salve, 
eminente. Dou-te as boas-vindas de sua jornada. 

Darias à tua segunda filha, Janice, algum dinheiro 
para que ela possa peregrinar até o Boticário e 
adquirir alguns cosméticos para adornar o seu 
rosto?” Isso teria sido ridículo, não teria?

Acredito que a provável cena seria: “Papai, eu te 
amo. É tão bom ter você em casa. Papai, preciso de 
dinheiro. Há algumas coisas que preciso pegar na 
farmácia”. Ela teria falado comigo de seu coração 
porque eu sou seu pai. Isso não significa que ela 
teria sido desrespeitosa comigo. Isso não significa 
que devemos ser irreverentes com Deus também. 
Podemos falar com Deus de nosso coração e dizer-
-Lhe: “Pai”.

Gálatas 4:6 diz: “E, porque sois filhos, Deus 
enviou aos vossos corações o Espírito de seu 
Filho, que clama: Aba, Pai.” A palavra aba é uma 
palavra aramaica, um termo diminutivo. A melhor 
tradução é “Papai”.

Você já pensou em chamar o grande Deus 
— Aquele que criou as profundezas dos mares, 
juntou as montanhas, lançou as estrelas, e quem 
dirige este poderoso universo — você já pensou em 
chamá-Lo de “Papai”? Isso seria irreverente? Não.

Se você nasceu na família de Deus, Seu 
Espírito clama: “Aba, Pai” em seu coração. Você 
pode engatinhar espiritualmente para o colo dEle, 
colocar os braços em volta de Seu pescoço e falar 
com Ele como faria com um pai terreno.

Algumas pessoas pensam que precisam orar 
através de um padre ou de um santo. Elas ilustram 
isso usando o exemplo de falar com o Presidente. 
Elas dizem que você não iria diretamente ao 
Presidente; você iria para o seu senador ou 
congressista. Então, elas iriam ao Presidente para 
você. Elas concluem que partindo desse exemplo, 
que você não pode ir diretamente a Deus, mas você 
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pode ir ao padre ou santo que então vai a Deus por 
você. 

Bem, meu amigo, não vou passar pelo meu 
congressista se o Presidente for meu pai. Eu não 
vou dizer: “Sr. congressista, você diria ao papai 
algo para mim?” Não se o Presidente for meu pai.

Eu quero que saiba que você pode ir diretamente 
a Deus, seu Pai, se você nascer de novo pela fé no 
Senhor Jesus Cristo.

O PROPÓSITO DA ORAÇÃO

Mateus 6:10 diz: “Venha o teu reino. Seja feita a tua 
vontade, assim na terra como no céu.” A oração 
tem um propósito e um único propósito, e isso é 
para que a vontade de Deus seja feita.

A oração não é um exercício em que dobramos 
a vontade de Deus e a ajustamos à nossa vontade. 
Muitas pessoas têm a noção de que a oração é 
convencer Deus a fazer algo que Ele normalmente 
não gostaria de fazer. Isto não é verdade.

Oração é buscar a vontade de Deus e segui-la. 
A oração é a maneira de fazer a vontade de Deus 
na terra.

Oração é buscar a vontade 
de Deus e segui-la. A oração 

é a maneira de fazer a 
vontade de Deus na terra. 

Alguns podem dizer: “Eu sabia que havia 
um senão na oração. Tudo o que consigo ter é 
a vontade de Deus. Ora, não quero isso se não 
conseguir o que quero”. Se você está pensando 
assim, deixe-me dizer-lhe que Deus quer para 



8 9

você o que você desejaria para si mesmo se você 
tivesse juízo suficiente para querer a vontade dEle.

A vontade de Deus é melhor para você. A 
vontade de Deus não é algo que você tem que fazer. 
A vontade de Deus é algo que você pode fazer.

Deus te ama muito. Ele dará todas as coisas 
boas àqueles que andam retamente nEle (Salmos 
84:11). Deus deseja abençoá-lo. Deus anseia por 
abençoá-lo. Você deve vir ao lugar onde possa 
conhecer a vontade de Deus.

Oração bem-sucedida é encontrar a vontade 
de Deus e entrar nela. Você não é acorrentado pela 
vontade de Deus; você é libertado pela vontade de 
Deus.

Portanto, a Bíblia diz: “E esta é a confiança 
que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa, 
segundo a sua vontade, ele nos ouve.” (1 João 5:14). 
Devemos orar de acordo com a vontade de Deus.

Há algumas coisas nas Escrituras que 
claramente declaram a vontade de Deus. Por 
exemplo, a Bíblia diz que o Senhor não quer “que 
alguns se percam” (2 Pedro 3:9). Além disso, 
quando alguém é salvo, Deus deseja que eles sejam 
santificados. A Bíblia diz: “Porque esta é a vontade 
de Deus, a vossa santificação.” (1 Tessalonicenses 
4:3)

Assim, enquanto sabemos que certas coisas são 
da vontade de Deus, em outros assuntos devemos 
buscar a Sua vontade. Devo me mudar para outra 
cidade para assumir esse novo emprego... devo 
vender minha casa... devo ir para esta faculdade 
ou aquela faculdade... devo me casar com esse 
homem ou essa mulher? Em todos os assuntos, 
se buscarmos a vontade de Deus, conheceremos 
a vontade dEle. Mas, como podemos conhecer a 
vontade de Deus? Jesus disse: “Se vós estiverdes 
em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, 
pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito.” 

(João 15:7). “Estiverdes” tem a conotação de apoiar-
-se em Jesus momento a momento — olhar para 
Jesus e depender de Jesus. Isso também significa 
que devemos ler diariamente a Palavra de Deus, 
permitindo que ela saia das páginas escritas e vá 
para os nossos corações. Então, o Espírito Santo 
nos mostrará como orar e o que orar. Isso é o que a 
Bíblia chama de oração no Espírito.

O Espírito Santo nos ajuda a orar. Oramos ao 
Pai, através do Filho e no Espírito. Se nos rendermos 
ao Espírito de Deus e estivermos em Cristo, então 
Sua Palavra permanece em nós. Portanto, podemos 
orar por tudo o que quisermos. Porque estranha e 
maravilhosamente, o que agora queremos é o que 
Ele quer, porque agora temos a mente de Cristo. 
Enquanto oramos, pensamos nos pensamentos de 
Cristo segundo Ele.

Uma das lições mais doces que aprendi sobre a 
oração é esta: a oração que chega ao céu é a oração 
que começa no céu. Nós fechamos o circuito. Deus 
coloca algo em nossos corações para orar; oramos 
por isso; e isso logo volta para o céu.

Oração é o Espírito Santo encontrando um 
desejo no coração do Pai, colocando esse desejo 
em nossos corações e, em seguida, enviando-o de 
volta ao céu no poder da cruz. Isso não é lindo?

E então, qual é o propósito da oração? “Venha 
o teu reino, seja feita a tua vontade.” Devemos 
buscar a vontade de Deus em todas as nossas 
orações. Isso não significa menos bênçãos para 
nós; significa mais bênçãos.
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A PROVISÃO DA ORAÇÃO

Mateus 6:11 diz: “O pão nosso de cada dia nos dá 
hoje.” O Senhor está nos dizendo que, de uma 
maneira muito prática, Ele fornecerá nossas 
necessidades. 

Um dos maiores versículos de toda a Bíblia é 
“O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, 
suprirá todas as vossas necessidades em glória, 
por Cristo Jesus.” (Filipenses 4:19). Agora isso não 
diz: “Meu Deus suprirá todos os seus desejos”, 
porque há momentos em que queremos coisas que 
não precisamos.

Também há momentos em que precisamos 
de coisas que não queremos. Meu pai costumava 
dizer: “Você precisa de uma surra”. Ele tinha razão. 
Eu precisava de uma, mas não queria uma.

Deus suprirá todas as nossas necessidades 
e até mais, “segundo Suas riquezas”. Observe 
que Filipenses 4:19 não diz “de Suas riquezas”. 
Um milionário pode lhe dar dez dólares de suas 
riquezas, mas isso não é necessariamente segundo 
suas riquezas.

Agora, temos muitas necessidades. Essa é a 
razão pela qual eu tive o cuidado de apontar para 
você no início que a oração do Pai Nosso não é uma 
oração para ser repetida mecanicamente. É uma 
oração modelo. Jesus não disse: “Ore esta oração”. 
Ele disse: “Portanto, vós orareis assim: ...”.

Se você precisa de pão, peça a Deus um pão. 
Se você precisa de um emprego, peça-Lhe um 
emprego. Se você precisa de uma casa, peça-Lhe 
uma casa. Deixe que o Espírito Santo lhe mostre o 
que pedir e, em seguida, ore no Espírito para que 
suas necessidades sejam atendidas.

Estou convencido de que muitos cristãos 
não têm suas necessidades atendidas — quando 
Deus deseja atender essas necessidades — porque 
enganam a si mesmos por não orar. Em Tiago 4:2, 
lemos que “nada tendes, porque não pedis.”

Muitos cristãos não têm 
suas necessidades atendidas 

— quando Deus deseja 
atender essas necessidades 

— porque enganam a si 
mesmos por não orar.  

Enquanto eu estava na faculdade, pastoreei 
uma pequena igreja rural no lado Atlântico da 
Flórida, perto do Rio Indian. É um belo local onde 
crescem algumas das melhores frutas cítricas do 
mundo.

Quando eu estava me preparando para voltar 
para a faculdade, fui até lá e encontrei um dos 
diáconos. Ele tinha dois grandes sacos de lona 
cheios de laranjas, um tipo de laranja chamado 
grapefruit e tangerinas.

Ele disse: “Adrian, isso é para você”. Mas, eu 
disse, “Eu não posso comer todas essas laranjas; 
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elas vão estragar”. Ele disse: “Bem, leve-as para a 
faculdade e dê aos alunos”.

Então, eu as coloquei no porta-malas do meu 
automóvel, dirigi de volta para a faculdade e as 
coloquei em um armário. Um dia ou dois depois, eu 
estava almoçando e olhando no quintal quando vi 
um garotinho bisbilhotando. Ele não percebera que 
eu o estava observando, então decidi que veria o 
que ele estava fazendo. Eu vi que ele ia roubar uma 
laranja de uma árvore no meu quintal. A laranjeira 
era o que chamamos de laranjeira azeda de frutos 
ornamentais. Ele arrancou uma laranja e fugiu.

Eu não tinha dinheiro extra naqueles dias, mas 
eu realmente acredito que teria dado um dólar 
para ver esse garotinho dar a primeira mordida 
naquela laranja amarga.

Mas aqui está a ironia desse exemplo. 
Se aquele rapazinho tivesse acabado de chegar 

e batido na minha porta e dito: “Senhor, posso 
pegar uma dessas laranjas?” Eu teria dito: “Não 
filho, você não pode. Mas se você vier até aqui, 
vou lhe encher de laranjas”. Eu tinha laranjas que 
eu queria dar. Isso é o que a Bíblia quer dizer com 
“não temos porque não pedimos.”

Creio que quando estivermos no céu, o Senhor 
poderá nos levar para um grande armário, abrir a 
porta e dizer: “olhe aí. Você vê todas essas coisas? 
Pertenciam a vocês. Elas eram provisões que eu fiz 
para você, mas você queria as laranjas azedas do 
diabo, e é isso que você teve”.

“... nada tendes, porque não pedis.” (Tiago 4:2)

O PERDÃO DA ORAÇÃO

Às vezes, a oração não é respondida porque não 
estamos orando a Deus como Pai. E, isso porque 
nunca fomos salvos. Às vezes, a oração não 
é respondida porque não estamos orando na 
vontade de Deus. Não estamos dizendo: “Venha o 
teu reino, seja feita a tua vontade.” Em vez disso, 
estamos dizendo: “Venha o meu reino, seja feita a 
minha vontade”. Às vezes, nossas orações não são 
respondidas porque não fazemos nossas petições. 
Nós simplesmente não dizemos: “Pai, dê-me o que 
eu preciso”.

Às vezes, nossas orações não são 
respondidas porque não há confissão de pecado 
e arrependimento de pecado em nossas vidas. 
Mateus 6:12 diz: “E perdoa-nos as nossas dívidas, 
assim como nós perdoamos aos nossos devedores.”

Ao pedir o que precisamos, também devemos 
lembrar que uma coisa que definitivamente 
precisamos é perdão. Eu quero dar-lhe duas 
promessas de oração. Aqui está a primeira:

“Se eu atender à iniquidade no meu coração, o 
Senhor não me ouvirá.” (Salmo 66:18). E a segunda 
é:

EIS que a mão do Senhor não está 
encolhida, para que não possa salvar; nem 
agravado o seu ouvido, para não poder 
ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem 
separação entre vós e o vosso Deus; e os 
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vossos pecados encobrem o seu rosto de 
vós, para que não vos ouça. (Isaías 59:1-2)

Observe que o versículo não diz que Ele não 
pode ouvir; é que o pecado se interpõe entre 
você e um Deus Santo. Portanto, se atendermos à 
iniquidade em nossos corações, o Senhor não nos 
ouvirá.

A Escritura não diz se pecaste, o Senhor não 
te ouvirá. Se fosse esse o caso, Ele não ouviria 
nenhum de nós porque sabemos o que a Palavra 
de Deus diz sobre nós mesmos: “Porque todos 
pecaram e destituídos estão da glória de Deus;” 
(Romanos 3:23). Primeira João 1:8 também diz: “Se 
dissermos que não temos pecado, enganamo-nos 
a nós mesmos, e não há verdade em nós.” Deus 
nos diz que se atendermos à iniquidade em nossos 
corações, então Ele não nos ouvirá. O que significa 
isso?

Às vezes, nossas orações 
não são respondidas porque 
não há confissão de pecado 

e arrependimento de 
pecado em nossas vidas.   

Vamos supor que você seja um típico cristão 
que diz: “Bem, ninguém é perfeito. Todo mundo 
tem algum pecado em sua vida, então este aqui é 
meu”. Você tem um pequeno pecado de “estimação”. 
Pode ser um rancor, uma atitude ou um hábito. 
Não há arrependimento e tristeza por esse pecado, 
mas sim um apreço por ele.

Agora, vamos dizer que você vem a Deus para 
orar. Você diz: “Senhor, você sabe que meu filho 
está doente, e eu quero que o Senhor cure meu 
filho”. Você acha que Deus vai ouvir a sua oração? 
Não, Ele não pode ouvir a sua oração!

Veja, não é somente o fato de você ter pecado, 
mas o fato de você ter apreço a esse pecado. Se Ele 
fizesse o que você estava pedindo, Ele estaria lhe 
encorajando a pecar. Ele não pode fazer o que você 
pede. Você deve lidar com o seu pecado primeiro. 
Você deve se arrepender dele. Você deve tirar esse 
pecado de seu coração, da sua vida. E, a única 
maneira de tirá-lo é vir ao Senhor e pedir o Seu 
perdão.

A Bíblia diz em 1 João 1:9: “Se confessarmos os 
nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar 
os pecados, e nos purificar de toda a injustiça.” Se 
você está orando sem arrependimento de pecado 
em seu coração, você está desperdiçando seu 
fôlego! Suas orações não passarão do teto.

Lembre-se também de que Deus nos perdoa 
da maneira que perdoamos aos outros. Como você 
perdoa aqueles que pecam contra você?

Você pode dizer: “Bem, eu não vou perdoá-lo”. 
Deus diz: “Eu não vou te perdoar”. Então você diz: 
“Ok, se for assim, eu vou perdoá-lo, mas não terei 
mais nada a ver com ele”. Deus diz: “Ok, eu vou te 
perdoar, mas não terei mais nada a ver com você”.

Veja, estamos orando com condições. Estamos 
dizendo: “Senhor, Tu me perdoas da mesma 
maneira que eu perdoo os outros”.

Ouvi falar de uma menina que estava com 
raiva de sua mãe. No início de uma noite, sua mãe 
a colocou na cama e disse a ela para fazer suas 
orações antes de dormir. A menina ajoelhou-se e 
orou por seus irmãos, irmãs, papai, tias, tios, etc. 
Então, ela terminou e disse: “Amém”. Ela olhou para 
a mãe e disse: “Acho que você percebeu que a mãe 
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não estava na oração”. Bem, esse tipo de oração 
não é o tipo de oração que é respondida.

Eu quero sinceramente perguntar se há pecado 
não confessado em seu coração agora. Pode ser 
grande, pode ser pequeno; mas se houver pecado 
em sua vida, então não se surpreenda que Deus 
não esteja ouvindo sua oração. A PROTEÇÃO DA ORAÇÃO

Mateus 6:13 diz: “E não nos conduzas à tentação; 
mas livra-nos do mal; ...”. Literalmente, a palavra 
“mal” pode ser traduzida como “maligno” — o diabo!

Há um diabo. Ele é muito real e quer impedi-
lo de orar. Ele diz a seus demônios: “Impeça essa 
pessoa de orar, porque se puder impedi-la de orar, 
podemos vencê-la todas as vezes. Mas se ela ora, 
ela vai nos vencer todas as vezes!”

Foi dito que o diabo treme quando vê até o 
santo mais fraco de joelhos. Então, meu amigo, 
precisamos orar: “Não nos conduzas à tentação.”

E isso traz à tona uma pergunta real: Deus nos 
tenta? Tiago 1:13 diz que Deus não tenta ninguém 
com o mal. Segunda Pedro 2:9 também diz que Ele 
sabe como “livrar da tentação os piedosos.” Assim, 
esta passagem da oração do Pai Nosso pode ser 
traduzida: “Conduza-nos para que não caiamos em 
tentação”. Precisamos orar diariamente para que o 
Senhor nos liberte.

Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Você já 
cometeu um pecado, pediu a Deus para perdoá-
-lo, e Ele perdoou? Agora deixe-me fazer-lhe 
outra pergunta. Depois que você pediu a Deus 
para perdoá-lo por esse pecado, você cometeu 
novamente o mesmo pecado ou um muito parecido 
— mesmo depois que Deus te perdoou? E você já 
repetiu esse pecado até dez vezes e veio a Deus e 
disse: Sou eu de novo, eu fiz novamente?
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Ele continua a nos perdoar? Se formos sinceros, 
Ele perdoa. Ele vai te perdoar “Setenta vezes sete”. 
Quantas vezes você tenha pecado, Ele perdoará! 
Louvado seja Seu doce nome!

Para Deus esse pecado é olhado como sendo 
a primeira vez que você pecou! Porque Ele não 
apenas perdoa, mas também esquece nossos 
pecados!

“ Assim como está longe o oriente do ocidente, 
assim afasta de nós as nossas transgressões.” 
(Salmo 103:12). “... de seus pecados e de suas 
iniquidades não me lembrarei mais.” (Hebreus 
8:12)

Espere um minuto! Você não se cansa de 
voltar com os mesmos pecados antigos? Você 
não está envergonhado? Você não tem vergonha 
de voltar e dizer: “Senhor, sou eu de novo. Eu 
fiz isso novamente, falhei de novo, Deus tenha 
misericórdia de mim”. Por que você continua 
voltando ao pecado, como em Mateus 6:12, e diz: 
“Perdoa-me as minhas dívidas”? Eu acho que é 
porque você entendeu o versículo doze, mas não 
entendeu o versículo treze.

Veja, o versículo doze é o perdão da oração, 
mas o versículo treze é a proteção da oração. A 
razão pela qual temos que voltar a Deus tantas 
vezes e pedir o Seu perdão é que não colocamos 
a proteção da oração que nos impediria de cair 
repetidamente em tentação.

Veja, o que muitos de nós fazemos é pular da 
cama de manhã sentindo-se muito bem, e não 
sentimos nenhuma real necessidade de oração. O 
sol está brilhando. Tomamos nosso café da manhã, 
uma xícara de café, e navegamos para fora de casa 
sentindo-se bem. E então, em algum momento 
durante o dia, o inesperado acontece. Temos uma 
colisão frontal com Satanás. Eu quero que você 

saiba que Satanás cava um buraco para seus pés 
todos os dias. Ele sabe como iludir você.

Porém, o diabo não está tão interessado em 
você como pessoa. Sua verdadeira guerra é com 
Deus. As pessoas más sempre souberam se não 
podem prejudicar alguém diretamente, tentarão 
prejudicar alguém que a pessoa ama. É por isso 
que o diabo quer prejudicá-lo, para que ele possa 
chegar a Deus indiretamente.

Então, nos tornamos joguetes nesta guerra. 
O diabo é o verdadeiro inimigo! Ele fez planos 
para nos sabotar e prejudicar nossos entes 
queridos, mas continuamos navegando durante o 
dia enquanto tudo está indo bem. Então, Satanás 
joga uma bomba em nosso colo. Ela vem tão 
inesperadamente, e nós falhamos. No final do dia, 
dizemos: “Deus, sinto muito! Senhor, perdoa-me!” 
E Ele perdoa.

Porém, o diabo não está tão 
interessado em você como 

pessoa. Sua verdadeira 
guerra é com Deus.  

Veja, esta oração não é a trava que fecha a 
porta no final do dia. Ela é a chave que abre a porta 
no início do dia.

Ao acordarmos, devemos colocar a armadura 
de nosso Senhor Jesus Cristo e não fazer provisão 
para a carne (Romanos 13:14). Devemos nos imergir 
na presença e no poder de Deus.

Deus constrói uma muralha de fogo sobre nós, 
na medida em que dizemos: “Senhor, livra-nos do 
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maligno. Senhor, não nos deixes cair em tentação”. 
Quão importante é que aprendamos a orar!

Não oramos por proteção porque achamos que 
somos capazes de lidar com a nossa vida. O pior 
não é a nossa falta de oração — é o nosso orgulho! 
Achamos que podemos passar o dia e superar o 
diabo com nossa própria força. A melhor proteção 
é sair da defensiva e entrar na ofensiva.

Eu tenho um amigo que jogava na defesa para 
o Miami Dolphins. Eles o chamavam de “Capitão 
Triturador”. Ele jogava duro e era grande, e ele 
amava o Senhor. Um dia ele falou-me sobre uma 
conversa que teve com seu treinador. Seu treinador 
perguntou-lhe: “Mike, você vai me ajudar como 
olheiro?”

“Claro, treinador, que tipo de jogador você 
procura?”

“Bem, há o jogador que é derrubado e fica ali 
parado.”

“Não queremos ele, não é treinador?”
“Não!”
Então o treinador disse: “há o cara que você 

derruba, e ele se levanta. Você o derruba de novo, 
e ele se levanta. E você o derruba, e ele continua se 
levantando.”

“Esse é o cara que queremos, não é treinador?”
“Não, não é. Quero que você encontre aquele 

tipo que está derrubando todo mundo. Esse é o 
cara que eu quero!”

Agradeço a Deus que toda vez que somos 
derrubados, Ele nos levanta. Você não gostaria de 
resistir ao diabo e fazê-lo fugir de você, em vez de 
apenas dizer: “Senhor, eu estou caído novamente; 
me levante”. A Bíblia diz em Romanos 12:21: “Não 
te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o 
bem.”

Precisamos sair da defensiva e ir para a ofensiva 
orando: “Senhor, livra-me do maligno e me guie 
para que não caia em tentação”.
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O LOUVOR DA ORAÇÃO

Mateus 6:13 diz: “... porque teu é o reino, e o poder, e 
a glória, para sempre. Amém.” A oração do Senhor 
termina com uma nota de louvor, como começou 
com uma nota de louvor: “Pai nosso, que estás nos 
céus, santificado seja o teu nome.”

Toda oração poderosa é oração que é cheia 
de louvor. Por quê? Porque Deus habita entre os 
louvores de Seu povo (ver Salmo 22:3).

A petição entra na presença de Deus para 
levar algo embora, mas o louvor entra na presença 
de Deus para permanecer lá para sempre. Isso 
agrada ao Senhor. Isso alegra o Senhor quando Lhe 
oferecemos o sacrifício de louvor. Portanto, oração 
poderosa é a oração que está cheia de louvor. 

Também louvamos a Deus quando oramos 
porque o louvor é uma expressão de fé! A oração é 
a fé virada no avesso. É a fé que faz com que nossas 
orações sejam respondidas.

Quando oramos na vontade de Deus com 
corações limpos, então temos todo o direito de 
esperar que Deus nos responda. Então, podemos 
começar a louvá-Lo. Se estamos tendo dificuldade 
em orar, pode ser porque não estamos louvando-O 
suficientemente.

Billy Sunday disse que precisamos tirar alguns 
dos gemidos de nossas orações e colocar alguns 
“Aleluias!”. O louvor é algo maravilhoso e poderoso.

Quando me preparei para ir à faculdade, 
meu pai disse: “Filho, eu gostaria de pagar o seu 
caminho para a faculdade; eu não sou capaz, mas 
eu gostaria”. Eu disse: “Pai, eu aprecio muito o fato 
de que você gostaria”.

Deus me chamou para pregar, e Ele tem 
cuidado de mim. Eu vivi muitas vezes em condições 
de subsistência, mas Deus sempre veio com a 
Sua provisão. No entanto, significou muito para 
mim quando meu pai disse: “Filho, eu gostaria se 
pudesse”.

Veja, meu Pai Celestial nunca me dirá: “Filho, 
eu gostaria, mas não posso”. Meu Pai Celestial é o 
Rei dos Reis. Temos o coração do Pai e a mão do 
Rei!

Temos um Pai que pode nos ouvir, e temos o 
Rei que pode nos responder! Devemos orar com 
seriedade, com fervor, com expectativa, e com 
louvor a Ele.

Eu estava falando com um jovem, e ele me 
disse: “Deus me chamou para pregar, e Ele quer 
que eu vá para a escola, mas eu não tenho dinheiro. 
Então, acho que não posso ir”. Eu disse: “Se eu 
conseguisse um milionário para ajudá-lo, você 
iria?” Seus olhos brilharam e ele disse: “Eu iria com 
certeza!” Então eu disse: “Bem, você tem Um, e Ele 
é dono do mundo — Deus Todo-Poderoso”.

Veja, quando Deus guia, Ele provê. Se Deus 
não pode fazer isso, então quem pode? Deus pode 
usar um milionário, ou Ele pode usar alguns outros 
meios, mas eu quero dizer-lhe que Seu é o reino, o 
poder e a glória! Que grande Deus temos para orar! 
E que tolos somos se não aprendermos a orar.

Você não teria fracasso na vida se não 
fracassasse na oração. Não há pecado em sua vida 
que uma oração adequada não pudesse ter evitado. 
Não há uma necessidade em sua vida que não 
pudesse ser atendida se você aprendesse a orar.
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Portanto, quero que você diga como um dos 
discípulos e peça: “Senhor, ensina-nos a orar!”



APELO

Meu amigo, você já entregou a sua vida ao Senhor 
Jesus Cristo? Você tem certeza que se morrer 
neste momento, você irá direto para o céu? Se não, 
por favor, deixe-me lhe dizer como você pode ser 
salvo, na autoridade da Palavra de Deus.

ADMITA SEU PECADO
Primeiro, você precisa entender e admitir que você 
é um pecador. A Bíblia diz: “... Não há um justo, 
nem um sequer.” (Romanos 3:10). “Porque todos 
pecaram e destituídos estão da glória de Deus” 
(Romanos 3:23). O pecado é uma ofensa contra 
Deus que carrega uma penalidade séria: “Porque o 
salário do pecado é a morte [separação eterna do 
amor e misericórdia de Deus], mas o dom gratuito 
de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso 
Senhor.” (Romanos 6:23).

ABANDONE SEUS ESFORÇOS
Segundo, você deve abandonar qualquer esforço 
para se salvar. Se pudéssemos nos salvar, a morte 
de Jesus seria desnecessária! Mesmo a “adoção 
de uma religião” não levaria você para o céu. A 
Bíblia diz que “... não pelas obras de justiça que 
houvéssemos feito, mas segundo a sua [de Deus] 
misericórdia, nos salvou, ...” (Tito 3:5). Salvação é 
pela graça de Deus, “Não vem das obras, para que 
ninguém se glorie;” (Efésios 2:8-9).

RECONHEÇA O PAGAMENTO DE CRISTO
Terceiro, você deve crer que Jesus Cristo, o Filho de 
Deus, morreu por seus pecados. “Mas Deus prova 
o seu amor para conosco, em que Cristo morreu 
por nós, ...” (Romanos 5:8). Isso significa que Ele 
morreu em seu lugar. A sua dívida de pecado foi 
paga pelo sangue de Jesus Cristo, o qual “... nos 
purifica de todo o pecado.” (1 João 1:7).

ACEITE CRISTO COMO SEU SALVADOR
Quarto, você precisa colocar a sua fé somente em 
Jesus Cristo para a sua salvação. “Crê no Senhor 
Jesus Cristo e serás salvo” (Atos 16:31). A salvação 
é um presente de Deus para você! “... , mas o dom 
gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus 
nosso Senhor” (Romanos 6:23). “E em nenhum 
outro há salvação, porque também debaixo do céu 
nenhum outro nome há, dado entre os homens, 
pelo qual devamos ser salvos.” (Atos 4:12).

Ore de coração esta simples oração:

Querido Deus, eu sei que sou um pecador. Eu 
sei que Tu me amas e quer me salvar. Eu sei 
que não posso me salvar. Jesus, eu creio que 
Tu és o Filho de Deus, que morrestes na cruz 
para pagar por meus pecados. Eu creio que 
Deus Te ressuscitou dos mortos. Eu agora 
abandono os meus pecados, e pela fé, recebo-
Te como meu Senhor e Salvador. Perdoe meus 
pecados e salve-me, Senhor Jesus. Em Teu 
nome eu oro, Amém.

Se você fez esta oração hoje, por favor, entre 
em contato nos informando sobre a sua decisão 
no endereço localizado atrás deste livreto. Então, 
procure uma igreja cristã perto de sua casa que 
honre a Cristo e creia na Bíblia. Vá até o pastor 
dessa igreja e diga a ele o que Deus tem feito em 
você. Ele vai se alegrar com você, e nós também!
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