
Jesus, 

please 

bless  m
y 

cousin. 
I feel 
better 
now!  

Tem CerTeza que Deus responDe à oração?
Todas as nossas oraÇões 
têm algum efeito - até mesmo 
as pequenas oraÇões que 
você sussurra quando Jesus 
o faz pensar em uma pessoa 
e faz uma oraÇão por ela.

Jesus não descarta suas 
oraÇões nem as arquiva para 
cuidar mais tarde quando 

tiver tempo. Ele leva cada oraÇão 
muito a sério, porque sabe que 
você é sincero.

Ele te ama e quer te ajudar. E 
quando você orar por outra 
pessoa, lembre-se que Ele também 
a ama e quer ajudá-la.



Jesus tem que cumprir a Sua Palavra. Se você orar por algo 
ou por alguém e reivindicar as promessas de Jesus, isso tem 
um efeito maior do que você imagina - muito, muito maior!

Portanto, eu lhes digo: Tudo o que vocês 
pedirem em oraÇão, creiam que já o receberam, e 
receberão. Marcos 11:24 NVI, adaptado.

Vocês me procurarão e me acharão quando me 
procurarem de todo o coraÇão. Jeremias 29:13 NVI. 

Jesus nem 
sempre nos 
deixa ver 
todos os 
resultados 
das nossas 
oraÇões; 
muitas vezes 
temos que 
acreditar por 
fé que Ele 
respondeu.



PRAYER

Em certas situaÇões, a resposta não chega logo, e é bom continuar 
orando, como a mulher em Lucas 18:1-8. Quer você veja os 
resultados quer não, e quer a resposta seja imediata quer não, você 
pode ter a certeza de que cada oraÇão faz a diferenÇa.

Um motivo por que as pessoas acham que suas oraÇões não estão 
adiantando nada é porque o Diabo quer nos fazer desistir e pensar 
que Deus não está escutando e não vai responder. 

Outro motivo é porque às vezes leva tempo até vermos as respostas 
às nossas oraÇões.

Mas só porque não vemos os resultados das nossas oraÇões, não 
quer dizer que Deus não esteja já se preparando para responder.



WAIT.

Em outras ocasiões, Jesus 
responde de uma forma que não 
é o que nós ou exatamente o que 
pedimos. Em vez disso, Jesus 
age da forma que é melhor para 
nós ou a situaÇão pela qual 
estamos orando. Umas vezes 
Jesus diz “espere” ou até mesmo 
“não”, porque quer nos dar algo 
melhor.

Mas em todas as situaÇões, 
podemos estar perfeitamente 
seguros de que Jesus ouviu 
as nossas oraÇões e vai nos 
responder. 



Assim, aproximemo-nos 
do trono da graÇa com 
toda a confianÇa, a fim de 
recebermos misericórdia 
e encontrarmos graÇa 
que nos ajude no 
momento da necessidade. 
Hebreus NVI.

Em tudo, pela oraÇão 
e súplicas, e com aÇão 
de graÇas, apresentem 
seus pedidos a Deus. 
Filipenses 4:6 AKJV. 
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