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Os 8 Passos da Oração
Quando pede em oração,   

Para tudo começar bem,   

É importante então    

Ter um coração limpo também.   

O segundo passo, claro,

É vital, pode crer:   

Precisa se preparar     

E a sua Bíblia ler.  

Escolha uma das promessas  

de Deus;       

Elas foram escritas pra você.               

Então as leia, as revise,     

E também as memorize.     
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Para o terceiro passo,     

Seja específico em oração.     

Conte pra Deus o que quer, 

E agarre-se à Sua Palavra, meu irmão.

Depois espere receber de Deus;    

A resposta virá sem atraso. 

Expectativa, é claro,                

É o quarto passo.  

 

Acredite que receberá;    

De certo vai chegar,          

Esse é o passo número cinco;    

Receber de Deus e aceitar. 
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E se…   

A fazer:

No passo número seis,   

Agarre-se à promessa que escolheu.          

Não permita que preocupações ou medo  

Roubem o que Deus lhe prometeu.   

A resposta está a caminho,     

Coloque sua fé em ação,              

Ela vem do poder do céu.                

Eis o passo sete em questão.   

Comece já a louvar.     

Agradeça de todo o coração!   

Esse é o passo número oito;  

Mostre sua gratidão.

Obrigado!!
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1. Comece com um coração limpo.

2. Prepare-se com a Palavra.

3. Seja específico.

4. Espere 
receber de 
Deus.

5. Aceite  
de Deus. 6. Mantenha-

se firme.

7. Ponha a 
fé em ação. 8. 

Agradeça-
Lhe pelo 
presente.

“E esta é a confiança que temos nele, que, 
se pedirmos alguma coisa, segundo a 

sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos 
que nos ouve em tudo o que pedimos, 

sabemos que alcançamos as petições que 
lhe fizemos. (1 João 5:14–15 ACF).  

Leia também Filipenses 4:6,7. 
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