
O ONIPOTENTE PODER DA ORAÇÃO      
A oração libera o poder do Espírito de Deus.  

Suas orações geram ação no espírito.

Suas orações são 
como as chaves que 

entram nas fechaduras 
dos armazéns do céu.

Quando você ora, essas portas se abrem, e brota para fora o poder celestial 
ou as bênçãos que você precisa, ou o que Deus quer lhe dar. 

Clique!

Obrigado Jesus!



1 Versão Fácil de Ler

Pode ser bem difícil entender exatamente como funciona a oração.

Às vezes, pode pensar que suas orações não passam de palavras, especialmente porque não consegue ver o efeito 
total delas. Marcos 11:24 diz: “Por isso eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim 

sucederá.”1 É preciso fé para acreditar. Mas é essa fé que torna as orações em realidade e que torna o impossível possível.

Deus detém o maior poder que se conhece, e você tem acesso a esse poder através de algo tão simples  
como a oração. O poder de Deus pode mudar as marés e as estações, dar vida, e criar algo a partir do nada. 



E, através desse processo, tanto você quanto as pessoas por quem ora são fortalecidos. 

Antes

Depois

Apesar de Deus ser capaz de fazer o milagre num abrir e fechar de olhos, Ele frequentemente trabalha 
dentro dos limites do mundo físico, para que não só você receba a resposta que pediu, mas todas as 

coisas fiquem no lugar certo para obter respostas ainda maiores.

Considere a oração como uma torneira da  
qual saem as respostas que você precisa.



mas isso não é por o poder de Deus estar “ruim” 
ou não estar funcionando; mas sim porque tem 
alguma coisa que precisa ser ajustada primeiro, 

para Deus operar o melhor resultado. 

Mas, mesmo quando a resposta demora a chegar, suas orações ainda estão 
operando e a resposta está sendo formulada e por fim culminará na resposta 

completa ao que você pediu, e da forma que Deus sabe ser melhor para você.
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Por favor, Senhor!

Oração Resposta

Pode ser que às vezes você tenha que orar 
uma e outra vez pela mesma coisa,
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