
ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES
SÉRIE: A ARMA DA ORAÇÃO

SEMANA 35: Pelo Que Orar? 
Às vezes parece que falta “conteúdo” às nos-

sas orações e nos vemos repetindo sempre os 
mesmos pedidos e as mesmas palavras todos 
os dias. Quero sugerir, observando os crentes 
da Igreja Primitiva, alguns motivos que devem 
estar presentes em nossas orações e frequente-
mente esquecemos.

Ore pedindo que o nome de Deus seja exal-
tado no Mundo. “...santificado seja o teu nome”. 
Ver o nome de Deus honrado (santificado) deve 
ser a maior alegria para todos os que o amam. 
Assim, orar para que seu nome seja santificado 
é uma oração para satisfação dos desejos não 
apenas meus, mas de milhões de outros crentes 
no mundo.

Ore pela expansão do reino de Deus no 
mundo. “venha o teu reino”. Quando o reino 
de Deus chegar em toda a sua plenitude e gló-
ria, ele “lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e 
a morte já não existirá, já não haverá luto, nem 
pranto, nem dor” – Ap. 21.4. Assim, orar pela 
vinda do reino é orar para que a maior alegria 
possível inunde a criação. Mas a vinda do reino 
traz resultados não apenas num futuro distante, 
mas aqui e agora, pois “...o reino de Deus não é 
comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no 
Espírito Santo” – Rm. 14.17.

Ore pela plenitude do Espírito Santo. “se vós 
que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos 
filhos, quanto mais o Pai celestial dará o Espírito 
santo àqueles que lhe pedirem?” – Lc. 11.13. A 
experiência dos primeiros crentes com a pleni-
tude do Espírito Santo resultou em intrepidez 
para testemunhar (At. 4.31) e exultante liberda-
de na adoração. Veja as consequências do en-
chimento do Espírito em Efésios 5.18-19.

Ore pela salvação dos incrédulos. “Irmãos, a 
boa vontade do meu coração e a minha súplica 
a Deus a favor deles são para que sejam salvos” 
– Rm 10.1. Quando alguém se encontra com 
Cristo, encontra o maior tesouro do universo e 
tudo mais se torna secundário. Leia Mt. 13.44 
e veja que o resultado é transbordante alegria 
na vida de quem encontrou. Deus e seus anjos 
também se alegram com a salvação dos perdi-
dos: Lc. 15.7.

Ore a Deus por Cura. “Está alguém entre vós 
sofrendo? Faça oração. Está alguém entre vós 
alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós 
doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes 
façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em 
nome do Senhor. E a oração da fé salvará o en-
fermo, e o Senhor o levantará; e, se houver come-
tido pecados, ser-lhe-ão perdoados” (Tg. 5.13-
15). Saiba que você pode inundar uma cidade 
de alegria orando por cura e libertação: confira 
em Atos 8.7-8.

Ore por Sabedoria Estratégica. “Se algum de 
vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que 
a todos dá liberalmente e nada lhes impropera” 
Tg. 1.5. Na vida cotidiana, viver com sabedo-
ria é alcançar alvos centrados em Deus para os 
quais fomos criados, incluindo a glória de Deus 
na alegria da nossa adoração. Em colossenses 
3.16 o efeito da instrução em toda a sabedoria 
é louvor a Deus, com salmos, hinos e cânticos 
espirituais.

Ore por Unidade e Harmonia no povo de 
Deus. “Não rogo somente por estes, mas tam-
bém por aqueles que vierem a crer em mim, por 
intermédio da sua palavra; a fim de que todos 
sejam um; e como és tu, ó Pai, em mim e eu em 
ti, também sejam eles em nós; para que o mundo 
creia que tu me enviaste”- João 17.20-21. Quan-
do Paulo pensou nesse tipo de unidade, ele dis-
se aos Filipenses: “Completai a minha alegria, 
de modo que penseis a mesma coisa, e tenhais 
o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o 
mesmo sentimento” – Fp. 2.2. A unidade do 
povo de Deus é uma grande alegria para aque-
les que desejam que o mundo creia que Deus 
enviou Jesus Cristo.

Ore por Proteção do Maligno. “livra-nos do 
mal”. O diabo é um grande enganador e o alvo 
do seu engano é que nós desejemos qualquer 
coisa acima de Deus. Ele oferece milhares de 
substitutos e nos ameaça com milhares de an-
gústias nesse mundo. Quando oramos para ser-
mos “libertos do mal” queremos dizer: “Nunca 
permita que sejamos atraídos por substitutos e 
nunca permita que cheguemos à conclusão, por 
causa de nossas angústias, que Deus não é o ami-
go que nos satisfaz plenamente”.


