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APRENDENDO A ORAR
PRINCÍPIOS DA ORAÇÃO…
1 – A ORAÇÃO É FALAR A DEUS COMO PAI
Mateus 6.9
Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás
nos céus, santificado seja o teu nome;
2 – A ORAÇÃO É FALAR AO PAI POR MEIO DO

FILHO
1 Timóteo 2:5
Porquanto há um só Deus e um só Mediador entre
Deus e os homens, Cristo Jesus, homem,
3 – A ORAÇÃO É CONDUZIDA PELO ESPÍRITO

SANTO
Gálatas 4:6
E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso
coração o Espírito de seu Filho, que clama: Aba,
Pai!
4 – A ORAÇÃO PRECISA SER UM ESTILO DE
VIDA
Efésios 6.18
Com toda oração e súplica, orando em todo
tempo no Espírito e para isto vigiando com toda
perseverança e súplica por todos os santos
1 Tessalonicenses 5.17
Orai sem cessar.
5 – A ORAÇÃO É UM ATO DE CONFIANÇA NO
PAI
Mateus 21.22
E tudo quanto pedirdes em oração, crendo,
recebereis.

Manhã

Hebreus 11.6
De fato, sem fé é impossível agradar a Deus,
porquanto é necessário que aquele que se
aproxima de Deus creia que ele existe e que se
torna galardoador dos que o buscam.

6 – A ORAÇÃO É UMA ATITUDE SIMPLES
Mateus
6.6 Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto
e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em
secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te
recompensará.
6.7 E, orando, não useis de vãs repetições, como os
gentios; porque presumem que pelo seu muito
falar serão ouvidos.
6.8 Não vos assemelheis, pois, a eles; porque
Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes
necessidade, antes que lho peçais.

7 – A ORAÇÃO É UM PORTAL DA ESPERANÇA
Mateus 7.7-11
7.7 Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e achareis; batei, e
abrir-se-vos-á.
7.8 Pois todo o que pede recebe; o que busca
encontra; e, a quem bate, abrir-se-lhe-á.
7.9
Ou qual dentre vós é o homem que, se
porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra?
7.10 Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma
cobra?
7.11 Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas
dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai,
que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe
pedirem?
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