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Orando a Palavra 

Orar a Palavra! É isso que temos feito durante esses dias! Você deve ter percebido 
que cada momento de oração, proposto no final de cada dia de leitura, tem um texto base, 
que orienta nossa oração?!       
 Orar a Palavra! Me lembro do dia que o Espírito Santo me fez entender esse 
princípio! Para mim, naquele momento, é como se meus olhos tivessem acessado uma luz, 
até então, escondida! Foi como ganhar acesso livre, ilimitado a um arsenal poderoso! E sabe 
o melhor: esse acesso permanece livre, com potencial ilimitado e poderoso! A Palavra de 
Deus permanece a nossa disposição!       
 Orar a Palavra é entender que a Palavra de Deus deve ser nosso apoio, nossa base 
de oração! Palavra e oração andam juntas: devemos conhecer profundamente o que Deus 
nos deixou como promessas para alimentar nossas orações. Esse é o segredo! Entenda: 
orar com base na Palavra é orar sob a ótica de Deus. É aplicar sobre o nosso ser toda a 
vida, toda verdade estabelecida na Bíblia!       
 Veja o que Salmos 138-2 diz: “Voltado para o teu santo templo eu me prostrarei e 
renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade; pois exaltaste acima 
de todas as coisas o teu nome e a tua palavra” (Salmos 138:2). Deus tem compromisso com 
a Palavra Dele! Deus é fiel ao que Ele mesmo diz, ao que Ele deixou estabelecido como 
princípio! Orando a Palavra, apresentamos a Ele àquilo que Ele mesmo estabeleceu, estamos 
amparados na graça e na fidelidade de Deus!      
 Me lembro, depois de um tempo afastada, quando reestabeleci minha vida com 
Deus, as incontáveis vezes que declarei um versículo que ardia no meu coração. Desejosa de 
conhecê-Lo mais, de descobrir mais a respeito das coisas do céu, eu andava pela rua 
recintando o verso de Jeremias 33:3: “Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas 
grandiosas e insondáveis que você não conhece”. Também dizia a todo tempo para mim 
mesma, como uma oração de fortalecimento: “Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e 
corajoso! Não se apavore, nem se desanime, pois, o Senhor, o seu Deus, estará com você por 
onde você andar” (Josué 1:9). Posso testificar, essa prática de orar os versículos, esses dois 
especificamente, me fez viver grandes momentos e experiências com Deus e, também, me 
ajudou profundamente a ter a consciência de que Deus estava comigo a todo tempo!  Nessa 
época, anotei vários versículos em papeizinhos e coloquei no meu mural, eles estão até hoje 
no quarto que era meu, na casa do meu pai. Confesso que são quase um memorial para 
mim, trazem incentivo e ânimo por me lembrar dum período tão transformador! 
 Não tem segredos ou, qualquer metodologia complexa, só diga em oração o que se 
encontra na Bíblia a respeito de determinada situação. Por exemplo: “Deus, estou com 
dificuldades para dormir, estou agitado, inseguro... Mas, a Tua Palavra me diz que em paz 
me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz repousar em segurança, eu creio nisso e 
em nome de Jesus, irei dormir bem” (Salmos 4:8);  

“Deus, te adoro, engrandeço teu Nome, entrego meu coração a ti em adoração 
porque infinito é o seu amor e a sua fidelidade porque o Senhor é bom e a sua misericórdia 
dura para sempre porque Santo e tremendo é o seu nome, acima dos céus está a sua 
glória”      

“Pai, transforma o meu coração, minhas vontades, meus pensamentos segundo o 
Teu proceder. Limpa toda minha vida, gera em mim um coração igual ao Teu, santificado, 
verdadeiro, purificado. Derrama Tua glória, com Seu toque vem restaurar tudo em mim, 
cria um coração puro, um espírito inabalável, estável, profundo em Ti! Tudo que sou, seja 
para a glória do Teu nome”  

“Deus, eu abençoo meus filhos com toda sorte de bênçãos, declaro a realização 
dos teus sonhos sobre a vida deles, creio na Palavra que diz que bem aventurado o homem 
que teme ao Senhor e se alegra nos seus mandamentos, que a sua descendência será 
poderosa na terra e será abençoada a geração dos justos. Creio ainda, que meus filhos não 
endurecerão o coração quando ouvirem a Tua voz que Teu Espírito Santo tem livre acesso à 
mente, ao coração deles para realizar a boa obra que o Senhor começou. Afasta deles o 
que os afasta de Ti, Deus! Que eles decidam a cada dia fugir do pecado, que não sejam 
seduzidos pelos pecadores, mas encontrem em Ti tudo o que procuram” 

 “Pai, estou passando dificuldades, privações, mas tua Palavra me garante que ‘os 
leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta’, 
me garante ainda que o justo não é desamparado, nem seus filhos mendigam o pão. 
Então, Senhor, clamo pela tua ajuda, pelo suprimento, pela provisão...”   

“Deus, estou inseguro, com medo, aflito, mas Tua Palavra diz para Te invocar no 
dia da angústia e Tu me livrarás. Quero ainda entregar tal situação para o Senhor, Tua 
Palavra me garante que confiando em Ti, o Senhor agirá, atenderá os desejos do meu 
coração e que sua benção trará paz. Espera minha alma em ti, porque é de onde vem 
minha esperança”.      

“Estou vivendo uma injustiça, sendo caluniado, sofrendo difamação, clamo pelo 
Teu agir, pelo Teu favor, Tua justiça, pois creio que a testemunha falsa não ficará sem 
castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre, creio ainda que Tu não és um Deus 
que tenha prazer na injustiça; contigo o mal não pode habitar”.  

“Eu não tenho controle, nem tenho como resolver essa situação, mas creio que És 
o Altíssimo sobre toda a terra, que Reinas acima de todas as coisas, então, creio no Teu 
poder sobrenatural, creio que agindo o Senhor ninguém pode impedir e que Tua glória se 
manifestará”       

“Guarda minha casa, minha família, Senhor, nos esconde debaixo das tuas asas, 
livra-nos dos homens maus, violentos, com planos perversos, que os Teus anjos sejam 
sentinelas ao nosso redor”.     

Esses são exemplos, inspirações, de como podemos orar. O próprio Espírito Santo te 
ajudará nessa missão de entender como orar a Palavra em cada situação! Toda a Bíblia está 
recheada de textos para orientar nossas orações, basta que nos dediquemos à leitura para 
conhecer o que está escrito, tragamos a memória o que Deus tem para nós em cada 
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momento, além de viver sob essas orientações!      
 O livro de Salmos e Provérbios, por exemplo, são ótimos guias para nossas orações, 
são como uma mina de ouro, onde qualquer pedacinho pode nos enriquecer muito! Salmos, 
em especial, é um livro de canções, de orações, poético, profético. Nele encontramos as mais 
profundas expressões de dor, desesperança, gratidão, alegria, honra... Salmos sempre nos 
leva a um profundo sentimento de esperança e confiança em Deus!   

REDIRECIONANDO...  

Abaixo estão às referências que serviram de base para os exemplos de como podemos 
orar, citados anteriormente. Escolha alguns versículos que você ainda não tenha decorado, 
escreva-os num post-it, num papel e coloque num local visível, para que você se lembre 
deles com frequência.. Se desejar, transcreva esses versículos nas linhas abaixo também: 

 
- Salmos 51:10   - 1Corintios 10.31  - Provérbios 1:10  
- Salmos 117:1-2   - Salmos 112:1-2   - Salmos 50:15  
- Salmos 118:1   - Hebreus 3:8   - Salmos 34:8  
- Salmos 111:9   - Filipenses 1:6   -Provérbios10:22  
- Salmos 113:4   - Salmos 119:29     - Salmos 62:5  
- Provérbios 19:5   - Salmos 37:25   - Salmos 5:4  
- Isaías 43:13   - Salmos 97:9   - Salmos 140:1-2  
- Salmos 34:7 
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ORAÇÃO 
 

- Agora é com você, seu tempo de oração! 

 

 

 

 

RECEBER DOS CÉUS/NOSSO ALVO: Fortalecimento/renovação/adoração  

 “Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor; tu és grande, e grande 

é o poder do teu nome” (Jeremias 10:6) 

ORANDO: 
 ADORE A DEUS, cante LOUVORES AO SENHOR com sua família e AGRADEÇA por algo 

que você viveu hoje;   
- Reconheça e declare sua dependência de Deus; que o Espírito Santo te ensine, 

ajude a orar a Palavra;     
- Ore para que você consiga aprender os textos bíblicos e os usar nas suas orações;- 

Renovar a sua mente e te fazer perceber/redescobrir a oração como uma ferramenta 
poderosa dos céus; que Espirito Santo também te oriente a orar;  

- Ânimo e persistência nesse propósito;  
- Fluir do Espírito de Deus na sua vida e na vida da sua família; 

 Se comprometa a permanecer orando com a Igreja das nações neste 
período de quarentena. Além dos pedidos enviados no grupo do GA, também ore, 

segundo o que o Espírito Santo te direcionar: 
- pelas equipes médicas, pela vida financeira e provisão de Deus nos lares, por paz 

nas famílias, pela graça e misericórdia de Deus sobre nossa nação e mundo, 
alinhamento da Igreja de Cristo, arrependimento genuíno das pessoas;  
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