
Orando a Deus pelo Milagre

Atos 3.1-10
1 Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona.

2 E, era carregado um homem, coxo de nascença, o qual todos 
os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir 

esmolas aos que entravam.
3 Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, 

pediu que lhe dessem uma esmola.
4 E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós.
5 E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma 

coisa.
6 Disse-lhe Pedro: Não tenho prata nem ouro; mas o que tenho, 

isso te dou; em nome de Jesus Cristo, o nazareno, anda.
7 Nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou; imediatamente 

os seus pés e artelhos se firmaram
8 e, dando ele um salto, pôs-se em pé. Começou a andar e entrou 

com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus.
9 Todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus,

10 reconhecia-o como o mesmo que estivera sentado a pedir 
esmola à Porta Formosa do templo; e todos ficaram cheios de 

pasmo e assombro, pelo que lhe acontecera.

A oração é o que estabelece a nossa ligação com o trono de Deus. 
Orar sempre e intensamente é a base do nosso relacionamento 
com o Pai.

Tudo o que Satanás quer é que nos distanciemos de Deus, para 
que não exista quem o confronte e para que o poder de Deus não 
se manifeste entre os homens.

A oração é a chave que abre o avivamento genuíno, aquele que 
gera o arrependimento e leva a Igreja a alcançar as pessoas em 
suas casas, aonde trabalham, nas escolas, nas universidades, nas 
ruas...É por esse milagre que devemos orar intensamente.

Deus espera nossa atitude de fé para agir em resposta, com 
milagres!

Mas, orar não é só pedir, mas é também desfrutar de comunhão 
com Jesus em uma conversa de adoração, dando a Ele um tempo 
de qualidade. 

01 – O nosso milagre chega, quando oramos insistentemente



Somos instrumentos nas mãos de Deus. Ele deseja que oremos por 
milagres em nossa vida e na vida de outras pessoas também, como 
fez o centurião rogando ao Senhor pelo seu criado. Mateus 8.5-7 - 
Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um 
centurião que lhe rogava, dizendo: 6 Senhor, o meu criado jaz 
em casa paralítico, e horrivelmente atormentado.7 Respondeu-
lhe Jesus: Eu irei, e o curarei.

Temos que orar sempre e em todas as circunstâncias, para que 
também fique patente a nossa total dependência do poder de 
Jesus. Alegrai-vos sempre no Senhor.

02 – A oração é a nossa arma de guerra

Mt 26.41 Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; o 
espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.

Temos que orar sempre e constantemente para estarmos 
preparados para as guerras espirituais que chegam sem avisar.

O crente deve orar em qualquer circunstância e em qualquer lugar. 
Em secreto, mas também publicamente, porque temos autoridade, 
pela oração da fé, para liberar o milagre e a vitória sobre a vida das 
pessoas.

03 – A oração deve ser seguida por ação

Jesus falou para Marta: Se creres verás a glória de Deus! Quando 
agimos pela fé, depois de orarmos, Deus nos responde, pois, é tudo 
o que Ele espera de nós, que nos movamos em direção ao milagre.

Todas as vezes que um crente decide reagir com autoridade em 
direção aos milagres, eles se estabelecem sobre sua vida.

Conclusão:

Ore aplicando a Palavra de Deus!
Aja debaixo da orientação do Espírito de Deus!
Caminhe sempre em direção ao seu milagre!


