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Apresentação 
 

É com imensa alegria e satisfação que 

temos o prazer de trazer ao Corpo de Cristo 

este segredo espiritual de uma vida 

vitoriosa: Oração! 

 

Há tantas coisas sendo ditas acerca de 

oração, criando-se um misticismo, legados 

totalmente distantes da realidade que Nosso 

Senhor Jesus Cristo ensinou. 

 

Precisamos simplificar, e passarmos um 

evangelho simples mas genuíno, profundo 

mas descomplicado, real e verdadeiro, mas 

não mágico ou utópico. 

 

A Palavra de Deus nos garante que “se 

pedirmos alguma coisa ao Pai, em O Nome 

do Senhor Jesus Cristo, segundo a Sua 

vontade é certo que Ele nos ouve, e se 

sabemos que nos ouve em tudo o que lhe 

pedimos, sabemos que alcançamos as 

petições que lhe fizermos!” 

 

Se até agora você não tem recebido 

respostas das suas orações, ou é porque não 

tem pedido ou porque tem pedido mal, é 

hora de aprendermos a fazer a oração que 

prevalece e desfrutarmos de respostas, 

vitórias e conquistas que só Ele tem poder 

de realizar! 

Ap. Claayton Nantes 
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Oração que prevalece 

 

A.INTRODUÇÃO  
Lucas 11:1 – Segredo importante para o ministério: quer 
conhecer alguém o convide para orar contigo! 
 
Viver no templo, morar no templo não é sinal de conhecer 
o Senhor do templo – I Sm. 3. 
 
Precisamos desenvolver uma intimidade e busca de Deus 
em oração como Ana – I Sm. 1; ou também como Jacó. 
 

O que é oração? 
 

A. Definição: é um modo de vida, conversar com 
Deus, falar com Deus. Oração é dar a Deus acesso 
as nossas necessidades.  
A oração exige disciplina e perseverança. 
 

1) Fazer petições a Deus 
 

2) Comunhão espiritual com Deus, uma 
comunhão profunda e íntima. Se você quiser 
conhecer o coração de Deus, abra o seu 
coração para Ele.  

 
3) Falando com nosso Pai celestial é uma 

comunicação pessoal com Deus, um Deus 
pessoal, e digno de confiança. Ef. 3:2.  

 

A oração move as mãos d’Aquele que move o mundo 
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Oração também pode ser usada o termo, invocar, 
aclamar, clamar, pedir, interceder, agradecer, rogar, 
aproximar, buscar, fazer deprecações, são termos que 
apontam para oração. 
Sl. 3:4; 17:6; 25 
Gn. 4:26  
Hb. 4:16 
 

B. Como orar:  Temos que seguir as regras de oração 
que aprendemos na palavra de Deus  -  
Ef. 6:17-18 – Orar com todo o tipo de oração. 
Cl. 4:2-3.  
Lc. 22:42  
Jo. 11:41-44 – Jesus esperou os 4 dias. 

 
1) saiba que você está se comunicando com 

Deus. Temos que ter a certeza de que Deus 
está presente.  
 

2) Ore ao Pai em nome de Jesus – Ef. 1:3; Jo. 
14:6-7; Jo. 16:23-24.  

 
3) Ore segundo a Palavra I Jo. 5:14-15; Mt. 

8:17, Sl. 103:3; Is. 53:4-5; Sl. 89:33-34.  
 

Deus responde nossas orações mas temos 
que entender o Kairos de Deus, “o tempo de 
Deus”, nem sempre estamos prontos para a 
resposta de Deus. II Tm. 3:16; Sl.105:4 é a 
repetição de I Cr. 16(:11). Agora sempre que 
falamos perpetuamente aponta: “Orai sem 
cessar”. I Ts.5:17-23; Am. 5:4-6 Buscai ao 
Senhor.  
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Oração foram ordens que Deus mandou, através dos 
profetas, apóstolos, discípulos, salmista e mais do 
Próprio Senhor Jesus Cristo, é uma ordem, não uma 
opção. 
 

O que Jesus disse sobre a oração:  

Lc. 18:1-8; Jo. 16:24. 
 

A. Modelo não é para ser reza, mas é o princípio 
usado, e ensinado pelo Senhor. 

1) Mt. 6:1-18 – Trata de atitude na oração. Mt. 
26:41. 
  

2) Mt. 6:6 –Não ore para ser visto por homens 
 

3) Oração secreta é essencial para a vida 
espiritual 

 
4) Mt. 6:7 – não seja repetitivo na oração Mc. 

7:7 
 

5) Mt. 6:9-13 – Os elementos básicos da 
oração: 

 
a) Princípio de adoração – Mt. 6:9 
b) Princípio de louvor; colocando Deus 

em primeiro lugar – Mt. 6:10,33  
c) Princípio da petição – oração diária 

– Mt. 6:11  
d) Princípio do perdão – Mt. 6:12 
e) Princípio do livramento – Mt. 6:13-

15  
B. Oração que importuna, oração de importunação 

Mt. 7:7-11; Lc. 1-4 – A oração dominical, e de  
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1) Lc. 11:5-8 – é a importunação da fé que 
obtém respostas, e não a da incredulidade.  

2) Lc. 11:9-13 – Relacionamento Pai e Filho  
 

C. Fé e oração  
1) Mt. 21:18-22; Mc. 11:12-14, 20-24. 

a) Jesus nos ensinou a falar com 
coisas. Olha para o vale de ossos 
secos. Ez. 37; Falar com o monte, 
fé de grão de mostarda. Falar com 
a tempestade, vento e as ondas. 
Jesus falou com uma figueira. 

b) Você terá o que disser;  ter fé e não 
duvidar, tudo que pedirdes em 
oração  será feito para você.  

c) A fórmula:  
2) Orar 
3) Crer e não duvidar 
. A sua última confissão anula a primeira. A fé 
você expressa pelo que você fala, então o que 
você fala pode anular a tua fé. Vivendo sob a 
última confissão, fique firmado na primeira 
palavra mesmo quando em circunstâncias são 
contrarias, ou pioram não abra mão da palavra 
de Deus.  
4) Receber 

 
D. A importância da Palavra é a palavra de Deus que 

o Espírito Santo usa para despertar uma resposta 
de fé em nós; 

1) Jo. 15:1-8;  
2) Rm. 10:8,17 nós pregamos a palavra da fé. 
3) Sl. 119:130 quando temos a palavra de 

Deus, não oramos na escuridão. 
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E. Reivindicando nossos direitos quando você 

começa a confessar com a fé traz a realidade, a fé 
traz a existência.  

1) Jo. 14:10-14 – Pedir = reivindicar seus 
direitos 

2) Jo. 16:23-24 – Refere-se à oração no nome 
de Jesus 

3) Jo. 14:12 – Maiores obras lidando com 
oração no Nome de Jesus as maiores obras 
virão. Jo. 16:7-11. 

 
Alguns passos para obter resposta 
na oração 
 
Não ore para ser visto pelo homem – Mt. 6:9-13; Rm. 8:15; 
Ef. 6:13-18; Mt. 15:21-28.  
 

A. Decida o que você quer de Deus – Tg. 1:5-8 
Diapsyche – 2 mentes, 2 personalidades, uma hora 
quer uma coisa e outra hora quer outra, seja 
definido e bem específico, Sl. 37:5. 
 

B. Encontre textos bíblicos que prometam a 
resposta Js. 1:8. A palavra mostra a vontade de 
Deus. I Jo. 5:14-15; I Pd. 4:2;19 Um crente 
andando no espírito não vai querer algo contrário a 
vontade de Deus. 
 

C.  Peça a Deus o que você deseja – Mt. 6:7-8; 7:7-
8; Tg. 4:2 
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D. Creia que você já recebeu – Mc. 11:23-24; Mt. 
17:20 A fé é como uma semente, plante-a para que 
cresça. I Jo. 5:14-15. 
 

E. Recuse-se a duvidar – Tg. 1:6 A oração não opera 
a fé, a fé é que opera a oração. II Co. 10:3-5; Fp. 
4:8; Tg.1:8; Tg. 4:7; Rm. 4. 

 
F. Medite na promessa com relação ao seu pedido 

– Pv. 4:20-23; Jo. 15:7 Isto fortalece a sua 
confiança em relação à habilidade de Deus em 
você.  
 

G. Dê glória a Deus – Fp. 4:6; Hb. 13:15; De louvores 
a Deus. O louvor focaliza sua atenção na resposta. 
I Pd. 5:7; Rm. 4:19-20. 

  
Propósito da oração: Receber de Deus; não para 
mendigar ou tentar suborná-lo, mas para receber. Mt. 
7:22-23; Ef. 1:3. devemos entrar com ousadia; não ouvir a 
conversa de satanás que é condenação do inimigo. 
 

Alguns aspectos importantes na 
oração 
 

A. Perdoe quando você ora. I Pd. 3:7. 
1. Mc. 11:25 A falta de perdão 

impedirá a resposta. Perdão é 
o método pelo qual Deus 
opera. Tenho que tomar a 
decisão de perdoar. Mt.18:35. 
II Co. 2:10-11; Hb. 12:14-15; 
Jo. 9:31.  
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2. Mt. 6:14-15 – Perdão é um 
elemento chave; perdoe 
mesmo que outros tenham lhe 
ferido e ainda não te perdoe, 
perdoe você. Gl. 5:6 Só 
quando você está cheio do 
Espírito Santo é que você se 
humilha sem ser humilhado. 
 

Alguns exemplos de oração: Esdras, Neemias e Daniel os 
três livros no capítulo 9 falam sobre exemplos de oração. 
Em Esdras 9:6 começa no versículo 6; Neemias também 
começa no versículo 6; Daniel 9 também ; Agora dentro 
do próprio livro de Daniel; Dn 2:20-23; normalmente as 
igrejas fazem campanha sobre os 21 dias de Daniel . I Cr. 
29: 11-22.  O próprio livro de Salmos é um livro de Oração. 
 

B. Dependa do Espírito Santo na sua vida de 
oração 

1. Rm. 8:26-27 O Espírito AJUDA = “agarra 
junto conosco contra” (grego literal) 

2. I Co. 14:14-15 Nem sempre sabemos como 
orar mas o Espírito Santo sempre sabe. Jo. 
14:16 – “O Consolador” – consolador (O 
Espírito Santo é chamado em grego 
Parákletos) = consolador, ajudador, 
intercessor, advogado, reforço, assistente,  

 
C. Aprenda a interceder: gemidos não são 

exprimidos naturalmente. (na conversa de Deus 
bem articulada). I Sm. 12:23. 

1. Rm. 8:26 
2. Ef. 6:18 Ore por todos os santos no espírito. 

Com toda a súplica, isto é na verdade, orar 
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pelos governantes, pelas autoridades, pelo 
bairro, pela igreja, pelos pastores, pela 
unidade da igreja de Cristo, dos ministérios, 
pelos chefes, etc... Sua oração não será 
mais de 5 minutos, 5 minutos é muito pouco, 
a partir daqui!!!. 

 
D. Edifique a si mesmo em oração edificar 

espiritualmente é restaurar, fortalecer, confirmar e 
carregar. 

1. Jd. 20 Ore no espírito para edificar 
(estimular) sua fé santíssima 

2. I Co. 14:4 Ore em línguas para ser edificado 
 
As orações não atendidas são resultados de orarmos fora 
de harmonia com a palavra de Deus. Mt. 6:25-27. Quando 
a oração não está alinhada com a palavra de Deus. A 
oração enfrenta uma barreira de um inimigo que retém a 
nossa resposta. Gl. 6:7, Lc. 18:1-8 – Toda a oração deve 
ser ligada com a fé, podemos repetir. 
 

1. I Tm. 2:1-4 O ensinamento de Deus 
para orar pelos governos. 

2. Ef. 6:18 
a) Toda oração e súplica no 

espírito 
b) Orando com todo tipo de 

oração. 
 
 
 

Há vários tipos de oração 
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Há um tipo de oração de concordância, Dt. 32:30. Fp. 
1:12-18; Mt. 5:44; Lc. 6:27-28. 
 

1. Deus como centro das nossas orações. há 
regras diferentes para vários tipos de oração como 
há regras diferentes para vários tipos de esportes 
– se você usa regras inadequadas (dum tipo de 
oração em outra diferente), poderá se confundir e 
não alcançar sua meta. 

  

DEPRECAÇÕES: pedir com instância e submissão, 
rogar, suplicar, emplacar, com a boca em fogo, gemeu 
profundamente, pedir insistentemente, 

  
A. Ações de graças Reconhecimento 

pelo que Deus tem feito, gratidão; 
agradecimentos; I Ts. 5:18. 

 
B. Louvor – Expressões de louvor pelo 

que Deus tem feito, louve, ministre ao Pai. II Cr. 
20:10. Sl. 149. Mt. 6:5-8; Mt. 7:7-8;11 e Lc.11:5-
13. Reconhecimento e gratidão pelo que Ele 
nos tem feito. Sl. 34:1 – concentre-se nas obras 
de Deus, seus feitos poderosos 

. 
Declare os benefícios da nova aliança representados 
pelos nomes de Deus. 
 
Jeová-Tsidkenu – a nossa justiça. 
Jeová-M’kaddesh – o que santifica. 
Jeová-Shalom- a nossa paz. 
Jeová-Shammah – Ele está presente. 
Jeová-Rophe- o que cura. 
Jeová-Jireh – a sua provisão será vista. 
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Jeová-Nissi – o nosso estandarte 
Jeová-Rohi – o nosso pastor. 
Louve a Deus cujo nome é Maravilhoso, conselheiro, 
Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. 

 
C. Adoração Exalta a Deus pelo que Ele é, 

independente do que Ele faz, caráter de 
Deus, seus atributos, Sua pessoa, At. 13:1-
4, esta oração produz em nós muita força, 
poder, ela quebra todas as barreiras. Sl. 
22:3, ministrando para o Senhor produz 
gozo e força. Lc. 24:50-53, Ne. 8:10, At. 
16:22-25, cantavam louvores a Deus no 
meio da provação, Deus libertou, II Cr. 
20:15-22, Adoradores enviados primeiro, o 
inimigo foi desbaratado, a vitória veio 
através do cantar louvores, Sl. 8:2. Jo. 4:23-
24 – reconhecimento pelo que Deus é. 
 

2. Nós como centro das nossas orações. 
A. Petição ou súplica – Petição é um 

requerimento formal a uma autoridade, 
baseado na lei ou na promessa de alguém 
que pode ser representado por um 
advogado. Oração da petição é um pedido 
formal a um Poder Maior, eu sei para quem 
eu estou pedindo. Jo. 14:12-14, No grego 
literário Jo. 14:14 – “Se você me pedir 
qualquer coisa em meu nome, e eu não tiver 
para te dar, eu fabricarei para lhe 
responder”. Rm. 8:26. Jo. 14:26; Jo. 15:7; 
Dt. 8:12.. 

1. Mt. 21:22 – Oração + Fé = 
Resposta. 
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2. Mc. 11:24 deve ser a oração da fé, 

se você orar e crer, vai receber. 
 

3. Fp. 4:6 – Oração + ansiedade = 
nada. I Pd. 5:7. 

 
Preocupação é uma ocupação antecipada – pré 
. A ansiedade anula todas as nossas orações, 
essa oração não pode ser com ansiedade. Pv. 
16:3. 
 
B. Consagração ou dedicação – (submissão) 

não conhecemos a vontade expressa de 
Deus. 
1. Lc. 22:42 – renúncia da vontade – “Pai, 

se queres” a única oração que fala assim, 
não era regra. 

2. Mt. 26:39 “não seja como eu quero, e, 
sim, como tu queres”. 

3. Tg. 4:13-17; Pv. 27:1; At. 18:21 – mas 
não é uma ordem específica para tudo, 
não serve para petições que você já sabe 
qual é a vontade D’Ele – “se Deus 
quiser”! Ele não está proibindo o fazer 
projetos, planos, o planejar é do homem 
mas o executar é de Deus. 
 

 
C. Entrega – transferência para o Senhor das 

nossas preocupações, problemas e 
cuidados. 
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1. I Pd. 5:7 – Há pessoas que gostam de ter 
problemas e ansiedades porque isto 
chama a atenção dos outros. 

2. Mt. 6:25-34 não ficar ansioso. A 
ansiedade não ajuda em nada, vai anular 
todas as suas orações. 

3. Sl. 37:1-8, diz para não se irritar ou não 
indignarmos três vezes, diz para confiar 
no Senhor, diz para se alegrar ou deleitar 
no Senhor, diz para entregar seus 
caminhos ao Senhor, diz para descansar 
no Senhor. 

Deus está presente atento às nossas necessidades. Sl. 
121:4 Ele não dormita, Sl. 127:2. 

 
3. Os outros como centro das nossas orações.   

A. Intercessão – (gr) PAGA (o intercessor 
paga um preço no reino espiritual) = colidir, 
encontrar com violência, colocar-se entre, 
colocar-se na brecha. Quando estamos 
intercedendo nós estamos exercendo o 
ministério de Jesus Cristo hoje, Ele é o 
nosso intercessor. Interceder é colocar-se 
no lugar de outro e pleitear as suas causas. 
Ez. 22:30  

 
1. definição dos termos: 

Intercessão = Oração feita para outro - 
oração em uma língua conhecida, 
primeiro porque conhecemos o problema 
o motivo. 
Intercessor = aquele que fica na brecha 
por outro,  e um outro ponto é quando o 
Espírito Santo nos toca para interceder 
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por uma outra pessoa, e vai acontecer 
casos de não sabermos o motivo aí então 
vamos orar em línguas, porque não 
sabemos o motivo e orando em línguas 
nós vamos orar segundo a vontade de 
Deus. 
 

2. Tipos de intercessão: 
a) Orando numa língua estranha 
b) Orando no espírito. 
c) Dores de parto. ODINO (gr) dor de 

parto, porque esta dor de parto 
que uma pessoa sente vai gerar 
algo, pode gerar uma salvação, 
uma cura, uma reunião etc, vai 
gerar as bênçãos. 

 
3. A necessidade do homem por um 

intercessor;  
a) Is. 59:16 
b) Jó 9:32-33 – Jó quis que alguém 

ficasse na brecha. Jó 42:5;  Jó 
23;  

c) Ez. 22:30 Deus procurou um 
intercessor, mas Ele não 
encontrou. 

 
4. Jesus é o nosso intercessor; Jesus tapou 

a brecha que existia por isso é o único 
Mediador. 

a) I Tm. 2:5 – Jesus fez a ponte 
sobre a lacuna. Somente um 
Mediador entre Deus e homem.  

b) Rm. 8:34 Jesus intercede por nós. 
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c) Hb. 7:25 Jesus vivendo sempre 
para interceder. 

d) Hb. 7:16-17 Jesus nosso 
sacerdote. 

e) Hb. 8:1 
f) I Jo. 2:1 – advogado no grego é “ 

parakletos”. Significa pleitear a 
causa de outro a seu favor. 
Advogado é igual intercessor. 
 

Como orarmos por uma autoridade? Pai, em o Nome 
de Jesus nós damos-te graças pelo nosso país, em 
seu governo, .... intercedemos pelo presidente, 
senadores, governadores, autoridades, prefeitos, 
etc... 
O normal para nós deve ser: ver a palavra de Deus se 
cumprindo. Ef. 6:1-18 – Orai em todo tempo; Deus não 
manifesta em quem não está cumprindo a vontade d’Ele 
– veja as armas que o reino das trevas tem contra nós. II 
Co. 4:3-4; II Ts. 2:9-10. 
 

Elementos para intercessão bem 
sucedida 
Uma das armas que o inimigo tem contra o homem é a 
cegueira, o inimigo nos induz ao erro, divisão – Mt. 12:25- 
a casa dividida não subsiste. Nós temos autoridade em o 
Nome de Jesus – poder para interceder – Mt. 28:18, At. 
19:13-17. O Nome de Jesus tem poder., II Co. 10:3-5. 
Jesus não nos ensinou a pregar, não nos ensinou a 
cantar, mas nos ensinou a orar então devemos obedecer. 

A. Amor Quem não ama não pode 
interceder! Intercessor ama, ao 
próximo. O amor não desiste até 
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que a vitória seja alcançada, o 
intercessor também. O amor é 
incondicional, o amor de Deus é 
imparcial, ama ao mendigo 
mesmo sujo, mesmo fedendo. 
Quanto mais a pessoa é marcada 
por satanás mais ela necessita de 
amor. Amor é uma das 
manifestações do fruto do Espírito 
I Jo. 4; Rm. 5:5 Quando você 
aceita a Jesus Cristo o amor de 
Deus já começa a fluir dentro de 
você. I Ts. 4:9; Jo. 13:34-35; Mt. 
5:43;44-45 (ame seus inimigos) 

 
B. Compaixão – sofrer com! É um 

ingrediente do amor Divino, a 
compaixão é o fruto do amor, a 
compaixão age porque o amor 
opera em você! Mt. 9:36-38 
Devemos orar para que as trevas 
soltem os perdidos. Mt. 14:14; Mt. 
15:32; Mt. 20:34; Jo. 11  

 
C. Compaixão e intercessão –  

i. intercessão produz 
compaixão  

ii. compaixão divina produz 
livramento, libertação. 

Compaixão e Misericórdia são as mesmas palavras no 
grego. Rm. 12:15; Rm. 15:1-3. 
Mais um elemento importantíssimo também para não 
sermos enganados é o discernimento do Espírito para não 
ser engodado por satanás. 
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D. Intrepidez e fervor – ou 
perseverança ou ousadia –Gl. 6:7-
9 não podemos desfalecer. A 
intercessão exige ousadia, 
intrepidez, fervor, perseverança, 
para tomar à força algumas coisas 
no mundo espiritual. Pv. 28:1 O 
Reino de Deus é tomado à força; 
Mt. 11:10-12; Hb. 4:16; Hb. 6:12 – 
Fé; Ef. 3:11-12; At. 4:29-31; Tg. 
5:16-17; Tg.1:6-8; Hb. 11:6; Rm. 
12:11; Is. 43:25-26 – ousadia 
diante do trono. 

 
A intercessão produz a compaixão e a compaixão divina 
produz livramento. 
 
 

Formas de oração 
 

1. Oração a sós – (1 pessoa) 
a) Mt. 6:6 – Relacionamento pessoal com 

Deus; Lc. 6:12-13. 
 

2. Oração de Concordância (2 ou 3 pessoas). Deus 
está levantando uma geração de pastores amigos, 
para orarem em concordância.  

a) Um dos tipos mais fortes de oração – Dt. 
32:30 O princípio do poder pela unidade. Dt. 
32:24-47; concordar sempre, marido e 
mulher. I Pd. 3:7 – o casamento cristão tem 
poder no mundo espiritual. muitas vezes as 
orações são impedidas por não dar valor ao 
cônjuge. Ec. 4:9 
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b) Como funciona: Mt. 18:18-20 – 2 concordam 
= harmonizam-se em unidade. I Jo. 14:14 no 
grego fala: Se você pedir qualquer coisa em 
meu nome e eu não tiver, vou fabricá-la para 
lhe responder”. 

c) I Co.1:10 – falar o mesmo; Fala do nome de 
Jesus. 

d) A autoridade para ligar e desligar – Mt. 
16:19; 18:18 A nossa palavra tem peso no 
mundo espiritual. ligar: amarrar; unir, 
destrancar, juntar novamente o que estava 
separado, destruir, quebrar os laços, proibir. 
E desligar: liberar, despender, permitir, 
desamarrar. E mediante Mt. 18:18 primeiro 
na terra e depois nos céus, Os céus vai dar 
suporte às nossas obras aqui na terra, nós 
temos autoridade pela Palavra, para abrir e 
fechar portas. Tudo o que ligardes – LUO – 
Atar. E desligar – Deo – soltar. Há uma 
verdade paralela para cada verdade física, 
existe uma verdade espiritual. Mt. 28:18 nós 
amarramos e nós soltamos em Nome de 
Jesus. Pecado – Hamartia – errar o alvo. Um 
comandante quanto mais divisa mais impõe 
autoridade no falar. 

3. Oração perfeita – Rm. 8:26 – sempre respondida. 
Nós temos a responsabilidade de desenvolvermos 
uma vida de oração. Ele nos ajuda quando não 
sabemos orar de acordo com a vontade de Deus. 
Esta oração sempre será cumprida. 

 
4. Oração unida ou coletiva (em grupo) – oração em 

unidade do Espírito –II Cr. 7:14-15. Ed. 10:1.  
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a) At. 4:23-31 todos levantaram a voz 
unanimemente, ninguém dirige esta oração, 
é o Espírito que dirige, oração feita com 
intrepidez. 

b) At. 4:31 resultados miraculosos, o lugar foi 
abalado. 

c) At. 16:25-31 – Ef. 2:19 e Mt. 16:18. 
 

5. Orando no Espírito  
 

1. Evidencia inicial do Batismo no Espírito Santo 
a) At. 1:8 – a promessa 
b) At. 2:2-4, 38 – o dia de pentecostes 
c) At. 10:44-48 – casa de Cornélio 
d) At. 19:1-6 – os convertidos de éfeso. 
 

2. Um dos dons do Espírito e uma das manifestações 
do Espírito Santo. 

a) I Co. 12:7-11  A língua recebida no batismo 
no Espírito Santo deve ser usada sempre, 
deve ser exercitada, não deve ser 
confundida com a manifestação pública de 
línguas e com a interpretação.  

b) I Co. 12:28 Um ministério publico. 
 

A importância das línguas 
 

1. Razões para se falar em línguas 
a) O sinal inicial (At. 2:4) 
b) Edificação espiritual (I Co. 14:4) 
c) Falando a Deus e não aos homens – (I Co. 

14:2). 
d) A oração perfeita (Rm. 8:26-27) a oração 

perfeita na língua de Deus; 



                                                                   Oração que prevalece 

INSTITUTO JÁFIA 21 

e) Estimula a fé (Jd. 20) ajuda você a confiar 
em Deus, a fé tem que ser liberada cada vez 
que você fala em línguas. 

f) Refrigério espiritual (Is. 28:11-12) Você 
entra num refrigério espiritual. 

g) Para dar graças com perfeição (I Co.14:16-
17). 

h) Para falar em mistérios (I Co. 14:2) Ef. 1:9; 
Ef. 2:4-6; Cl. 1:26. 

 
2. Orando e cantando no Espírito (I Co. 14:13-15) 

a) Ore e cante em línguas 
b) Ore e cante com entendimento  

 
3. Novas dimensões na oração – I Co. 14. Deus dá 

ênfase à línguas e nos deu este capítulo na bíblia 
para nos ensinar o uso correto. 

a) As línguas são extremamente importantes I 
Co. 14:18. 

b) As línguas tem 2 lados:  
1) particular 

    2) público – I Co. 14:2-4 falando a Deus e 
auto-edificação; edifica-se a si mesmo. – 
orando em mistérios divinos.  

 
c) As línguas servem para edificação da Igreja 

– I Co. 14:5 ele quis que todos falassem em 
línguas, 27-28; I Co. 12:28; I Co. 14:3;  

 
4. Falando Ministérios Divinos. 

 
a) Sabedoria oculta em mistérios – I Co.6-13 

Pv. 2:7 sabedoria em reservada para os 
filhos de Deus; Pv. 3:13; 28:5 sabedoria 
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pode ser achada; está escondida do homem 
natural, e I Co. 2:6-7 revelação divina pode 
vir por meio da oração no espírito.  

b) Conhecendo esta sabedoria oculta – I Co. 
2:9-13 combinar e interpretar verdade 
espiritual e linguagem espiritual. 

 
1) I Co. 14:2 – línguas as línguas são 

orações divinas, você não está limitado pela 
língua terrena. 

2) I Co. 14:13 – interpretar o que ora. Há 
interpretação de sua língua de oração em 
particular. 

 
Sugestão acadêmica: 
 

• Tipos de Oração – Valnice Milhomens – Série 
Escola de Oração – Palavra da fé produções. 

 

• A Oração que prevalece – Kenneth E. Hagin 
 

• Oração que funciona – Editora Vida 
 

• Oração que prevalece – Editora Graça Editorial 
 

• Orando a palavra – Valnice Milhomens - Editora 
Palavra da Fé 

 

• Oração de Jabez -  
 

• Derrubando as fortalezas em sua cidade – C. Peter 
Wagner – Editora Unilit 

 

• Como sobreviver a um ataque – Roberts Liardon 
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• Discernimento Espiritual – Roberts Liardon 

 

• Toque o mundo através da Oração. 

 

• Apaixone-se pela oração 

 

• Biografia de Smith Wigglesworth 

 

• O apóstolo da fé – Smith Wigglesworth 

 

• Fé inabalável – Smith Wigglesworth 
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