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COMO ORAR
COM PODER



“Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por 
diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. 
E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e 
íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, 
peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade; e lhe será concedida.” 
Tiago 1:2-5 NVI 

1. ORE POR SUAS FRAQUEZAS, NÃO POR SEUS PONTOS FORTES 

“Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livre-
mente, de boa vontade; e lhe será concedida.” Tiago 1:5 NVI

“Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como 
perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-
nos do mal.” Mateus 6:11-13 

As pessoas que Jesus elogia em suas histórias de oração são viúvas, crianças e 
cobradores de impostos. 

COMO ORAR 
COM PODER



2. ORE AS PROMESSAS DELE, NÃO SUAS DÚVIDAS 

“Mas peça com fé, sem duvidar de nada.” Tiago 1:6 VFL 

a. A dúvida não te exclui  

“Então os onze discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia 
indicado. Quando o viram, o adoraram; alguns deles, porém, duvidaram.” 
Mateus 28:16,17 NVT 

“No mesmo instante, o pai respondeu: “Eu creio, mas ajude-me a superar minha 
incredulidade”. Marcos 9:24 NVT 

b. A dúvida não te exclui, mas a dúvida não pode te conduzir

“Mas peça com fé, sem duvidar de nada, pois aquele que duvida é como a onda do 
mar, agitada e levada de um lado para outro pelo vento.” Tiago 1:6 VFL 

Você deve aprender a duvidar de suas dúvidas. 

3. ORE AGORA, NÃO ESPERE 

“Vocês... Não têm, porque não pedem.” Tiago 4:2 NVI 

"Por isso lhes digo: Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a 
porta lhes será aberta.” Lucas 11:9 NVI 
 



4. ORE HUMILDEMENTE E FEIO (DESAGRADÁVEL) 

“E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, 
lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de 
vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará.” 
Tiago 4:8-10 NAA 

5. ORE GLOBALMENTE, NÃO DE FORMA EGOÍSTA 

“E quando pedem, não recebem nada, porque pedem por motivos errados, para 
esbanjarem com seus próprios prazeres.” Tiago 4:3 VFL 

“Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, 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 
também temos perdoado aos nossos devedores; e não nos deixes entrar em 
tentação; mas livra-nos do mal.” Mateus 6:9-13 A21 



6. ORE COM ESPERANÇA DEPENDENTE 

“E desse mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos 
como orar. O Espírito, porém, ora por nós com gemidos que não podem ser expressos 
em palavras. 27E aquele que conhece todos os corações sabe a intenção do Espírito, 
porque o Espírito intercede pelos santos em harmonia com a própria vontade divina.” 
Romanos 8: 26-27 NBV-P

“A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era 
humano como nós e, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse 
chuva, não choveu durante três anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou 
chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas.” Tiago 5:16-18 NVT 



1. Qual ponto desta mensagem foi mais impactante para você? 
2. Em quais situações típicas da vida podemos nos sentir impotentes? 

1. Por que há poder em nossas orações quando admitimos nossas 
fraquezas? 
2. Nas parábolas que Jesus contou sobre a oração, ele usou uma 
viúva e um cobrador de impostos, ambos de posição inferior na época. 
Por que ele os exaltou e os elogiou em suas histórias? 
3. Pense em como a dúvida aparece em nossas orações - como 
podemos reconhecer quando estamos duvidando? Deus sabe que 
todos nós temos dúvidas, então por que uma mente duvidosa reduzi-
ria o poder de uma oração? 
4. Quais são os benefícios de pedir com fé em vez de tentar resolver 
os problemas por conta própria?

1. Como você ou seu grupo colocará em prática o que aprendeu hoje?
2. Você já perdeu bênçãos porque não pediu a Deus por elas. Quais são 
alguns dos motivos pelos quais persistimos em tentar em vez de pedir 
a Deus para nos ajudar? 
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