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John Hyde John Hyde 



A oração é o 
abrir do 

coração a 
Deus.



A oração é a respiração da 
alma. É o segredo do poder 

espiritual. Nenhum outro 
meio de graça a pode 

substituir, e a saúde da alma 
ser conservada. A oração 
põe a alma em imediato 

contato com a Fonte da vida 
e fortalece os nervos e os 

músculos da vida religiosa. 

MJ - Pag. 250 



A oração é o 
abrir do coração 
a Deus como a 

um amigo. 



DEUS ESPERA QUE NÓS OREMOS 



"Em certa cidade havia um juiz que não temia a 
Deus nem se importava com os homens. E havia 
naquela cidade uma viúva que se dirigia 
continuamente a ele, suplicando-lhe: 'Faze-me 
justiça contra o meu adversário'. "Por algum 
tempo ele se recusou. Mas finalmente disse a si 
mesmo: 'Embora eu não tema a Deus nem me 
importe com os homens, esta viúva está me 
aborrecendo; vou fazer-lhe justiça para que ela 
não venha mais me importunar' ". E o Senhor 
continuou: "Ouçam o que diz o juiz injusto. 
Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, 
que clamam a ele dia e noite? Continuará 
fazendo-os esperar? Eu digo a vocês: Ele lhes 
fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho 
do homem vier, encontrará fé na terra? 

Lucas 18:1-8 



Por que deveriam os 
filhos e as filhas de 

Deus ser tão 
relutantes em orar, 

quando a oração é a 
chave nas mãos da fé 
para abrir o celeiro do 
Céu, onde se acham 

armazenados os 
ilimitados recursos da 

Onipotência? CC - Pag. 95 



A ORAÇÃO 
ABRE AS 
PORTAS 

A ORAÇÃO 
ABRE AS 
PORTAS 



Por isso, vos digo: 
Pedi, e dar-se-vos-á; 
buscai, e achareis; 

batei, e abrir-se-vos-
á. Pois todo o que 

pede recebe; o que 
busca encontra; e a 
quem bate, abrir-se-

lhe-á “.

Lucas 11:9-10



GEORGE MÜLLER



COMO ORAR



E eu farei o que vocês 
pedirem em meu 

nome, para que o Pai 
seja glorificado no 
Filho. O que vocês 
pedirem em meu 
nome, eu farei”.

João 14:13-14 



Devemos sempre 
orar ao Pai, em 

nome de Jesus, e o 
Espírito Santo 
levará a nossa 
oração ao Pai. 



“E da mesma maneira 
também o Espírito 
ajuda as nossas 

fraquezas; porque não 
sabemos o que 

havemos de pedir 
como convém, mas o 

mesmo Espírito 
intercede por nós com 

gemidos 
inexprimíveis”. Romanos 8:26 



E, quando orarem, não fiquem 
sempre repetindo a mesma coisa, 
como fazem os pagãos. Eles pensam 
que por muito falarem serão 
ouvidos. Não sejam iguais a eles, 
porque o seu Pai sabe do que vocês 
precisam, antes mesmo de o 
pedirem”.

Mateus 6:7-8 



Não ficar repetindo 
mecanicamente

Não ficar repetindo 
mecanicamente



Devemos falar 
com Deus 
como a um 
pai, com a 
mente e o 
coração.



“Se eu 
acalentasse o 

pecado no 
coração, o 

Senhor não me 
ouviria”. Salmos 66:18 



“Se alguém se recusa a 
ouvir a lei, até suas 

orações serão 
detestáveis”.

Provérbios 28:9 



Devemos pedir 
perdão e 

abandonar 
pecados 

acariciados para 
que nossos 

pecados não 
façam separação 
entre nós e Deus



“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”.
Mateus 7:6 



A oração 
pessoal 

tem muito 
poder. 



“Orem 
continuamente

”.

1 Tessalonicenses 5:17



TESTE DE ORAÇÃO



Sem nenhum 
alimento para os 

mais de 1.000 
órfãos.



Não peço nada ao 
homem, minha aliança é 

com Deus.

George Müller 



Entrou em seu 
quarto e orou: 

“Pai dos órfãos, 
falta pão. Em 

nome de Jesus. 
Amém”.



Pães para 
a família 

real.



“Não foram os pães que 
passaram do ponto, mas 
Deus que atendeu nossa 
oração e teve 
misericórdia de nós”.

George Müller 



Müller tinha um caderno, onde 
anotara mais de 50.000 

orações que foram respondidas 
por Deus.



“Não andem 
ansiosos por coisa 
alguma, mas em 

tudo, pela oração e 
súplicas, e com 
ação de graças, 

apresentem seus 
pedidos a Deus”.Filipenses 4:6



Quando Jesus 
andou na Terra, 
ensinou a Seus 
discípulos como 

deviam orar. 



E a certeza de que lhes deu, de que suas 
petições seriam ouvidas, constitui também 

para nós uma certeza.



Precisamos 
passar mais 
tempo em 
oração. 



Em solidão, abra-se a alma às vistas 
perscrutadoras de Deus. A oração secreta só 
deve ser ouvida por Ele — o Deus que ouve as 
orações. Nenhum ouvido curioso deve 
partilhar dessas petições em que a alma 
assim depõe o seu fardo. Na oração secreta a 
alma está livre das influências do ambiente, 
livre da agitação. Calmamente, mas com 
fervor, busca a Deus. Suave e permanente 
será a influência que emana dAquele que vê o 
secreto, e cujo ouvido está aberto para ouvir 
a prece que vem do coração. Pela fé calma e 
singela a alma entretém comunhão com Deus 
e absorve raios de luz divina que a devem 
fortalecer e suster no conflito contra Satanás. 
Deus é nossa fortaleza.

Caminho a Cristo pg. 98 
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