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Esquema de Oração – Parte II 

VENHA O TEU REINO. SEJA FEITA A TUA VONTADE, TANTO NA 
TERRA COMO NO CÉU. 

a. Faça uma declaração de fé́, não fique pelo desejo, que seja em realidade.  

Quatro áreas principais nas quais estabelecer o seu reino.  

1. Na tua própria vida:  
i.  Assegura-te de ter uma boa relação com Deus. 

ii.  Pede a Jesus que ocupe o trono da tua vida e governe 
em cada área. 

iii. Permanece diante de Deus até que a ordem do dia 
fique estabelecido e o Espírito de Deus esteja ativo 
dentro de ti.  

2. Na tua família:  
i.  Seu conjugue. 

ii. Seus filhos. 
iii. Outros membros da família.  

3. Na tua igreja:  
i.  Nos teus Pastores. 

ii. Nos líderes da igreja. 
iii. Na fidelidade das pessoas. 4. Na “colheita”.  

4. No seu país:  
i. Nos líderes políticos das cidades e do país. 

ii. Nos líderes espirituais. 
iii. Por avivamento.  

Peça ao Espírito Santo de Deus: 
Que ordene as suas prioridades.  Que o ajude a coloca-las em prática.  

 

O PÃO NOSSO DE CADA DIA DÁ-NOS HOJE. 

Estar na vontade de Deus  

1. Pedir ao Espírito Santo que te ajude a desenvolver uma vida de oração, 
constante, diária e a passar tempo na Palavra para ter comunhão diária com 
Jesus.  

2. Ore pedindo ao Senhor que possa “criar raízes” na tua igreja local e faça de 
ti uma parte ativa e sã desse corpo.  



3. Examine os seus hábitos de trabalho. És preguiçoso? És adicto ao trabalho? 
Pede ao Senhor que te dê a habilidade, eficácia, poder e equilíbrio.  

4. Examine as suas ofertas. Estas a obedecer ao Senhor, trazendo os dízimos e 
ofertas à Sua casa? Ou és cobiçoso, tacanho ou um mau administrador? 
Pagas a tuas contas? E tens reputação de ser uma pessoa honesta que 
cumpre a sua palavra? Toma tempo para orar sobre estes assuntos.  

Crê que a vontade de Deus é prosperar-te  

1. Aprende de memoria as passagens como Lucas 6:38 e Filipenses 4:19 para 
usá-las como declarações de fé́ quando ores pedindo pelas tuas 
necessidades.  

2. Medita na Palavra de Deus até compreendê-la realmente e crê̂ que é a 
vontade de Deus abençoar-te.  

Seja especifico:  

a. Apresenta diariamente necessidades especificas perante Deus. b. Decide orar em 
vez de te preocupares.  

Seja tenaz:  

1. Reconquista o terreno perdido que o diabo te roubou. O desanimo e a 
incredulidade te impediram de obter resposta às tuas orações. Faz 
novamente essas petições e persevera até obteres a resposta.  

2. Louva ao Senhor porque Ele é YaHeWH JIRÉ: Ele vê a tua necessidade com 
antecedência e provê para ela.  

 


