
Oração, Deus e Você
A oração é uma forma de você falar com Deus. 
Quando ora, pode Lhe contar as coisas que inquietam 
você, o que precisa, ou pedir que o ajude a entender 
algo. Na realidade, a Bíblia diz que você pode confiar 
que Deus o ouve quando pede coisas que Lhe 
agradam. Pode fazer os seus pedidos e confiar que Deus 
responderá às suas orações.1

A oração relembra você que Deus está sempre 
perto. Pode falar com Ele a qualquer hora do dia 
ou da noite. Também é a forma de mostrar respeito 
por Deus. Através da oração, você pode entender 
melhor o infinito amor de Deus pelos Seus filhos.2 

Hoje tem tantas  
respostas à oração  

para entregar!

“Você está com problemas? Deveria 
orar. Você está feliz? Deveria cantar 
louvores” (Tiago 5:13, parafraseado).
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1 Ver 1 João 5:14–15.  
2 Ver João 3:16.
3 Mateus 6:7–8 CEV
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Talvez fique sem saber que palavras usar quando 
ora. Mas orar é uma coisa simples; não precisa de 
palavras complicadas ou orações longas. “Nas 
suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já 
disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que 
Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. 
Não sejam como eles, pois, antes de vocês pedirem, 
o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam.”3 

Falar com Deus através da oração produz alegria e 
paz no seu coração. Suas orações vão encorajá-lo e 
aproximá-lo mais de Deus.

Converse com Deus como você conversaria com um 
amigo, porque Ele é seu amigo – o melhor amigo e o 
mais querido que terá!

“E orareis a Mim, e Eu os ouvirei” 
(Jeremias 29:12 ACF).
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