
ORAÇÃO EFICAZ 

Introdução  

A oração é um fator básico para termos uma vida cristã abundante. Se, ela não for 
constante na vida do crente, ele não poderá crescer no relacionamento com Deus de 
modo significativo. Através da oração podemos nos comunicar com Deus em qualquer 
tempo, em qualquer lugar e em qualquer situação. Orar é falar com Deus. Orar é estar 
na presença de Deus. Oração é intimidade com o Pai. Orar é tocar o trono da graça de 
Deus (Hb 4.16). 

 

1. Deve ser feita em nome de Jesus (Jo 14.13,14; 16.23,24; Ef 5.20; 

Cl 3.17). 

A expressão “em nome de Jesus” no final das orações, não é simplesmente uma 
fórmula litúrgica vazia, convencional e mecânica. Essa expressão “em nome de Jesus 
Cristo”, significa que nossas orações são oferecidas a Deus na confiança que temos na 
pessoa, nos méritos e autoridade de Cristo. É ele quem purificará nossas orações e, 
assim purificadas, as apresentará, junto com sua própria intercessão, diante da face do 
Pai.  

 

2. Deve ser feita sempre com submissão à vontade de Deus (Sl 40.8; 

Mt 26.39,42; Jo 4.31-34; Rm 12.2; 1 Jo 5.14) 

Precisamos viver a vida cristã, descansando sempre na soberania e poder de Deus. 
Atrás de cada não de Deus, há uma bênção para a nossa vida.  

“Tua vontade faze, ó Senhor! 
Eu sou feitura, tu és o Autor. 
Molda e refaze todo o meu ser,  
Segundo as normas do teu querer” 

(1ª estrofe do hino 218 – HNC) 
Lembremo-nos dos textos bíblicos sobre o oleiro e o barro (Is 29.16; 45.9; 64.8; Jr 

18.1-6; Rm 9.19-21). 
 

3. Devemos orar com confiança plena no Deus poderoso e amoroso 

(Mt 15.28; Mc 5.36; Hb 11.6; Tg 1.5-8) 

Em Hebreus 11.6 há a afirmação “sem fé é impossível agradar a Deus”. O próprio 
responde à pergunta – Por que? Porque aquele que não tem fé não se aproxima de 
Deus, que é a fonte de todo bem, de toda bênção. Aquele que não faz de Deus o centro 
de sua vida, a fim de buscá-lo em primeiro lugar (Mt 6.33) e de ficar debaixo de sua 
soberania e poder, jamais se interessará por agradá-lo. A pessoa que não busca a Deus 
normalmente faz de seu próprio “eu” um deus; ou o seu deus é alguma vantagem terrena, 
o sucesso, o poder, a fama, a riqueza, os prazeres, etc. Essa pessoa vive na escravidão, 
tendo de satisfazer os seus sentidos. Tal pessoa dificilmente pode agradar a Deus; 
andará por demais ocupada, agradando sempre a si mesma. 

 

4. Deve ser feita com perseverança (Lc 18.1; At 1.14; 2.42; Rm 12.12; 

Cl 4.2) 

Em Colossenses 4.2, diz “perseverai na oração”. Perseverai vem da palavra grega 
proskareteo cujo significado é continuar, manter constantemente, persistir em, apegar-



se a, esperar em, ocupar-se ativamente de, devotar-se a. A oração deve ter lugar central 
na nossa relação com o Senhor. “Orar sem cessar” (1 Ts 5.17) nos exorta, no mesmo 
sentido, a manter constantemente o aparelho telefônico no ouvido e pertinho da boca, 
nunca “desligando” a nossa conversa ou o nosso pensamento da presença divina. 

Dwigght Lyman Moody, célebre ganhador de almas (1837-1899), orou por muitos anos 
em favor da conversão de três amigos. Depois de vinte anos o primeiro converteu-se; 
depois de mais vinte anos, o segundo, e o terceiro só após o seu falecimento.  

Li sobre a história de uma mãe, na Bahia, que orou por muitos anos em favor da 
conversão de seus filhos. Depois de sua morte, os dois filhos se converteram. 

Mônica, a mãe de Agostinho, orou por 33 anos pela conversão de Agostinho, que vivia 
nos vícios e pecado, e antes de morrer, em 387 d.C., ela mesmo disse ao filho, já 
convertido e cristão: “Uma única coisa me fazia desejar viver ainda um pouco, ver você 
cristão antes de morrer!” 

 

5. Deve ser feita com humildade (Mt 5.3; 23.12; Tg 4.6; 1 Pe 5.5-6) 

Tiago 4.6 afirma que “Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes”, é uma 
citação de Provérbios 3.34. Jamais devemos nos orgulhar. É a soberba, o orgulho e o 
desejo de autoafirmação sem Deus que levam à amizade pelo mundo, preterindo o 
Senhor. A tais pessoas, ele resiste. Não as aceita porque são amigas do mundo, e logo, 
seus inimigas (Tg 4.4). Mas, “dá graça aos humildes”. A mesma ideia é apresentada em 
1 Pedro 5.5,6. 

Nossa oração, deve sempre ser feita com um coração humilde na presença de Deus, 
tendo consciência de nossa condição de pecadores e que agora somos filhos pela graça 
de Deus (Mt 5.3; Rm 3.23; 5.20). 

 

6. Deve ser feita com pureza de coração (Sl 34.16; 66.18; Is 59.2; Pv 

28.13; Mt 5.8) 

O coração, na cultura hebraica, é o centro da personalidade. O que pensamos, 
sentimos e realizamos emana do coração. Dessa fonte jorra toda a expressão do nosso 
ser. Se essa fonte for limpa, então toda a nossa vida desabrochará em torrentes 
cristalinas. Porém, se essa fonte estiver poluída, tudo o que daí proceder levará consigo 
as marcas da poluição (Pv 4.23). 

Em Mateus 5.8, “pureza de coração” se reflete em algum sentido a nossos 
relacionamentos. É ter um só propósito, um só coração. Mais precisamente, a referência 
principal é à sinceridade. Os puros de coração têm sua vida inteira, pública e privada, 
transparente, limpa perante os outros. O próprio coração deles incluindo seus 
pensamentos e motivações – é puro, não misturado com nada tortuoso, com segundas 
intenções, com baixeza. Só os puros de coração verão a Deus, vendo-o agora com os 
olhos da fé e vendo sua glória no além.   

Em nossa caminhada de vida cristã, dentro do processo de santificação, podemos 
chegar a Deus como pecadores, mas não podemos viver no pecado (1 Jo 3.7-10). 
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