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Texto: Atos 2.42, 46-47

42 e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do 

pão e nas orações.
46 E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão 

em casa, comiam com alegria e singeleza de coração,

47 louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E cada dia 
acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos.



ORAR... 1. Orar, é defender alguém diante de
Deus

2. Orar, é abrir a porta dos comodos
fechados para Deus

3. Orar, é insistir por algo que não se
sabe quando irá receber

4. Se oro, encontro sabedoria para agir.
Se oro, tenho o meu caráter
transformado. Se oro, sou alguém que
busca o Senhor.

5. Se Oro Evangelizo, se Evangelizo Oro



Por que Orar e Evangelizar?

Oração tem Poder!!  
A Oração feita por 
um justo...Tg.5.16

Porque é nossa 
RESPONSABILIDADE!!

Mt.28

Porque a Oração é Uma Arma 
de Defesa e de Ataque (Ef.6)

Jesus é o nosso 
Exemplo!!



Quanto tempo 
estamos gastando 

com Oração?



Oração tem a ver com santidade. Santidade é a 
palavra bíblica para ética. Ética tem a ver com um 

acordo para a vida comum na terra, em que se 
estabelecem convenções sobre o que é certo e o que 

é errado. 
Santidade é o padrão de Deus para nós, 

inegociável, se queremos ter relacionamento com ele.
Chega de oração sem compromisso com a santidade.



A Batalha Espiritual

• Existe uma oposição entre Deus e Satanás

• Desde a queda de Lúcifer que ele se opõe a Deus.

• Em S. João 10:10 resume a missão do nosso adversário e a proposta 
de Cristo Jesus.

• Devemos entender que o inimigo cega o entendimento das pessoas 
para que ouçam e não entendam a palavra 2Cor 4:4.

• Existem Principados e Potestades que trabalham contra o projeto de 
Deus em salvar as vidas humanas da perdição.

• Neste cenário estamos indo levar as boas novas de Cristo Jesus para 
as pessoas.



Nossas Armas

• Oração

• Nome de Jesus

• Palavra de Deus

• Armadura de Deus

• O poder do Nome e do Sangue de Jesus

• Nossa estratégia envolve orar pelas pessoas. Este ponto é 
fundamental. É uma oração intercessória. Apresente as situações que 
as pessoas estão vivendo, ore por elas, e apresente a Deus a 
necessidade de abrir seu entendimento para palavra de Deus.







Por quem devo orar, Antes, 

Durante e Após a Evangelização?



Antes de Falar de 
Deus para as Pessoas 
(Evangelizar), Fale das 

Pessoas para Deus 
(Orando)! – Jhon Wesley



EVANGELIZE
ORANDO 

E ORE 
EVANGELIZANDO


