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Regozijai-vos sempre.
Orai sem cessar.

Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de 
Deus em Cristo para convosco.

1 Tessalonicenses 5:16-18



Presenteado a _______________________

Em ________________________________

Por________________________________

Por isto, nós também, desde o dia que ouvimos, 
não paramos de orar por vós.

 
Colossenses 1:9



Por que Utilizar um Diário de Oração?

UM DIÁRIO DE ORAÇÃO é uma ferramenta valiosa para ajudar 
você a se tornar ainda mais fervoroso, organizado e disciplina-
do em sua vida de oração. É um lugar para registrar as verdades 
de Deus enquanto Ele fala com você, assim como também a se 
manter firme com os pedidos de oração (os seus e os dos outros) 
enquanto busca as respostas Dele.

Use esse diário de oração para enquadrar a sua jornada espiritual 
e crescimento pelas lentes da oração. Você pode se referir a ele 
como prova do trabalho de Deus em sua vida, para você se lembrar 
de agradecê-Lo quando responder, e para fortalecer sua fé em con-
fiar nele pelas grandes coisas que ele tem para os dias posteriores.

Falar com Deus na oração é um dos maiores privilégios na vida! 
A oração te ajuda a conhecer melhor e a amá-Lo pessoalmente, a 
sentir a Sua provisão e o Seu poder em nossas vidas, e a dar a Ele 
a glória ao trabalhar por nós e em nós. Suas orações podem ser a 
forma de adoração e louvor, confissão e arrependimento, ações de 
graças pelo que Ele tem feito, clamor por Sua ajuda e muito mais.

Eu acredito que Deus escutou as minhas orações. Ele as manifes-
tará em Seu tempo oportuno no qual me ouviu. Eu registrei as mi-
nhas petições de quando Deus as havia respondido, Seu nome será 
glorificado – George Müller, Autobiografia de George Müller



Quando Orar

No princípio e no fim de cada dia
Enquanto se arruma e se prepara para o dia

Enquanto exercita, dirige ou viaja
Enquanto se espera na fila

Na hora do almoço
Antes das reuniões e momentos de decisão

Entre as horas marcadas
Enquanto sob fardo, preocupado ou estressado

A qualquer hora que quiser – sem cessar!

A súplica de um justo é poderosa e eficaz. — Tiago 5:16



Pai Nosso

Pai nosso que estás no céu,
 santificado seja teu nome; 

Venha teu reino, seja feita tua vontade,
 assim na terra como no céu. 

O pão nosso de cada dia dá-nos hoje.
 Perdoa-nos nossas dívidas, 

assim como perdoamos nossos devedores.
 Não nos deixes cair em tentação, mas 

livra-nos do mal.
 Porque teu é o reino, 

 e o poder, e a glória para sempre.  
AMÉM.

 

(Mateus 6:9-13)



O Propósito e os Segredos para Orar

A ORAÇÃO é a comunhão com Deus a fim de que:

1. Se conheça intimamente o amor e a adoração a Ele

2. Entendamos e obedeçamos com nossas vidas a Sua vontade e os seus cami-
nhos

3. Acessemos e avancemos em Seu reino, poder e glória.

Nosso relacionamento com Deus na oração é baseado no sa-
crifício de Cristo por nossos pecados. Se você nunca recebeu ver-
dadeiramente a Sua dádiva de salvação, então volte ao diário e 
leia sobre o começo do relacionamento com Ele. Escolher seguir 
a Deus é sua melhor decisão até agora. Se você já é um seguidor, 
então celebre o amor, o perdão e a graça de Deus que te permite 
estar confiante diante do Pai. Adore a Ele com sua vida e deixe-O 
viver a vida de Cristo por intermédio de você.



O segredo de orar efetivamente é permanecer em um  relacio-
namento próximo e obediente com Deus por intermédio de Jesus 
Cristo. Jesus disse: “Se permanecerdes em mim, e as minhas pa-
lavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será 
concedido” (Jo. 15:7). Permanecer inclui submeter sua vida a Ele e 
voluntariamente ler e obedecer ao que Deus diz para se realizar em 
Sua Palavra, confessando seus pecados a Ele, perdoando aqueles 
que agem errado com você, andando em amor em direção a Deus 
e aos outros, e ativamente orando com respeito, humildade e fé.

“Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que 
recebestes, e será vosso. E quando estiverdes orando, se tiverdes 
alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso pai que está 
nos céus, vos perdoe as vossas ofensas” — Marcos 11:24-25
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Pois as armas da nossa guerra não são da carne, mas poderosas 
em Deus para destruição das fortalezas. — 2 Coríntios 10:4 

Pedidos de Oração
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Vigiando com toda perseverança, e rogo-vos por todos os santos. 
— Efésios 6:18b
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Oração de um Minuto Para Começar 
o Dia de Trabalho

PAI CELESTIAL, eu a dedico hoje ao Senhor. Quero Te agradar, 
Senhor, com ela e regozijar nela, pois esse é o dia que o Senhor 
fez. Recordo-me de que cada minuto desse dia é confiança sagrada 
dada pelo Senhor. Ajude-me a render o tempo, aproveitando ao 
máximo cada oportunidade, sabendo que os dias também podem 
ser utilizados para o mal. Faça-me diligente, trabalhador e sincero 
ao Senhor.

Dê-me ideias criativas para fazer de mim mais produtivo e para 
tornar meus superiores bem-sucedidos. Ajude-me a escolher o que 
é melhor diante do que é bom. Remova as distrações e os obstácu-
los do meu trabalho, enquanto me auxilia a estar disponível para 
servi-Lo a qualquer momento. Ajude-me a não ser fofoqueiro, ao 
invés disso, um vassalo do Seu amor aos outros.

Faça-me um pacificador e um exemplo de Cristo com aqueles 
para os quais eu trabalho. Mostra-me o que eu preciso fazer e o que 
eu devo perguntar aos outros para ajudar-me a fazer. Dê-me a sa-
bedoria de priorizar, conhecer o que eu posso deixar de fazer. Que 
eu nunca reclame, mas que trabalhe alegremente com um coração 
grato e sorriso sincero. Ajude-me a sair das situações de medo, 
preocupação e problemas para uma oração ao Senhor. Eu oro em 
nome de Jesus e por isso eu O adoro em minha vida. AMÉM. 
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