
DICAS SOBRE 
ORAcaO   

Fazer uma oração direcionada significa mirar sua 
oração em uma necessidade específica. Você pode 
fazer isso:
♦	 aplicando as promessas de Deus (versículos 

da Bíblia) e concentrando suas orações na 
pessoa ou situação pela qual está orando,

♦	 explicando a Jesus o que você quer que 
aconteça.

Historia biblica: 
Leia a história de um homem coxo que foi curado 

em resposta às orações direcionadas de Pedro e 
João em Atos 3:1–10.
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Oracao Direcionada



 Oracao Antecipada

             Quando você ora antecipadamente, está  
     pedindo a Jesus para cuidar de coisas que ainda vão 
     acontecer e que você não teria condições de  
     enfrentar sozinho.
            Você alguma vez poupou dinheiro para poder 
   comprar uma certa coisa? Talvez tenha guardado o dinheiro num 
  cofrinho ou dado para o seu pai guardar até ter suficiente para comprar o 
  que queria.
   Orar antecipadamente é como entregar suas orações a Jesus antes de 

um determinado evento. Cada oração que você faz a respeito aumenta sua poupança de oração. 
Depois, quando chega o momento de sua vida em que precisa de uma resposta à oração, Jesus 
terá tudo preparadinho para você. 

Historia biblica:
Você conhece a história bíblica da rainha Ester? Três dias 
antes dela ir à presença do rei para lhe pedir que salvasse seus 
parentes judeus, amigos e vizinhos, seu tio Mordecai pediu 
para o povo judeu naquela região orar pelo encontro dela 
com o rei. Deus respondeu às orações deles, fazendo com que 
o seu encontro com o rei fosse bem sucedido, e o povo fosse 
salvo. (Ver Ester 1-10.)
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Oracao com Jubilo

Orar com júbilo quer dizer orar com alegria. Você pode fazer isso quando ora, certificando-
se de agradecer e louvar Jesus pela Sua bondade.

♦	 Diga a Jesus que Ele é incrível por ter feito um milagre tão maravilhoso!
♦	 Relembre outra ocasião em que Jesus respondeu às suas orações, ou respondeu à oração em 

uma história da Bíblia.
♦	 Ore com entusiasmo e alegria.
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Seguem-se algumas coisas que pode fazer quando orar, para mostrar a Jesus que está feliz:

Jesus, Você já 
respondeu às minhas orações 

outras vezes e sei que vai 
responder de novo!

É emocionante 
vê-lO cumprir 

Suas promessas! Jesus, Você faz 
coisas maravilhosas 

por mim!

Jesus, estou  
empolgada com o que 

Você vai fazer!
Jesus, o Rei do Universo, é seu amigão e Ele quer cuidar 

bem de você e das pessoas por quem você ora! Fique 
empolgado com isso!

O louvor puxa para baixo o poder de Deus que é necessário para 
responder à sua oração.

Historia biblica:  

Você pode ler uma história bíblica sobre uma batalha que foi 
ganha com louvor e canções cheias de júbilo em “Uma Estratégia 
Sem Igual.”

Outra história em que a oração e o louvor deram a vitória foi 
quando houve um tremor de terra na cadeia em que Paulo e Silas 
estavam presos quando estes começaram a orar e cantar canções 
de louvor. Podem ler essa história em Atos 16:25–26.


