
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Série: Por esta Causa me Coloco de Joelhos 
Estudo de Célula 
Mensagem 01 
Tema: Ore a Palavra 

 
Efésios 3:14 
“Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai.” 
 
Introdução 
Estamos iniciando a série: 
“Por esta Causa me Coloco de Joelhos”. 
 
Nessa série entenderemos melhor como colocar 
diante de Senhor as nossas causas e como obter a 
vitória nessas causas que muitas vezes parecem 
impossíveis de terem solução. 
 
Algumas vezes o choro faz parte do nosso lamento 
pelas causas que estamos lutando: 
 
Neemias chorou quando viu a situação de Jerusalém 
e do povo judeu. 
(Neemias 1:1 a 4) 
 
Jesus chorou quando chegou à casa de Marta e 
soube que Lázaro havia morrido. 
(João 11:35) 
 
Jesus chorou vendo a cidade de Jerusalém. 
(Lucas19:41) 
 
Pedro chorou quando se lembrou das palavras de 
Jesus dizendo que ele o negaria antes que o galo 
cantasse três vezes. 
(Lucas 22:62) 
 
Lamento é a expressão da dor e da tristeza. 
 
Chorar pelas situações tristes ao nosso redor é 
normal. 
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O que não é normal é continuar chorando e 
lamentando por uma vida toda. 
 
Não é ignorar a dor que faz de você um vencedor. 
 
Mas o que faz de você vencedor é o seu 
posicionamento em relação à dor que traz a cura e a 
solução. 
 
O choro tem um tempo determinado e depois vai 
embora. 
 
Veja Salmos 30:5 
“Porque não passa de um momento a sua ira; o seu 
favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o 
choro, mas a alegria vem pela manhã.” 
 
Hoje veremos dois tópicos: 
 

1. Apresente a sua Causa ao Senhor 
2. A Oração de um Justo é Poderosa e Eficaz 

 
 Apresente a sua Causa ao Senhor 
 
Isaías 43:26 
“Procura lembrar-me, entremos juntos em juízo; 
apresenta as tuas razões, para que te possas 
justificar”. 
 
Deus aqui não está dizendo para você lembrá-lo da 
sua dor, ele está dizendo para você lembrá-lo das 
promessas dele. 
Para cada dor há uma promessa. 
Para cada batalha há uma promessa de vitória. 
 
No texto que lemos, vemos Deus, através do profeta 
Isaías, nos ensinando como sairmos vitoriosos em 
nossas causas. 
 
Deus nos ensina que a resposta está em sua 
Palavra:  
 
“...apresenta as tuas razões”. 
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As nossas razões estão todas na Palavra, portanto, 
devemos orar a Palavra. 
 
Veja Tiago 5:13a:  
“Está aflito alguém entre vós? Ore...” 
 
A orientação aqui não é “continue chorando” ou 
“continue se lamentando”. A orientação aqui é que a 
oração vai trazer paz ao aflito. 
 
Quando Neemias viu a situação de Jerusalém e do 
povo judeu, chorou, mas se posicionou e decidiu 
mudar toda aquela estado de miséria e destruição. 
(Neemias 1:1 a 11) 
 
Neemias, diante do povo, sabia que: 

• Para o pecado do povo havia a confissão 
“... e faço confissão pelos pecados dos filhos de 
Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu  
e a casa de meu pai temos pecado.” (Neemias 1.6b) 
 

• Para o arrependimento havia a misericórdia e 
perdão de Deus 
“mas se vos converterdes a mim, e guardardes os 
meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os 
vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de 
lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho 
escolhido para ali fazer habitar o meu nome.” 
(Neemias 1.9) 
 
 
A Palavra de Deus tem solução para todas as nossas 
lutas e dores:  
 
Apresente ao Senhor a promessa em Sua Palavra e 
tenha fé que ela se cumprirá em sua vida. 
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2. A Oração de um Justo é Poderosa e Eficaz 
 
Tiago 5:16b 
“... A oração feita por um justo pode muito em seus 
efeitos.” 
 
A oração feita por aqueles que decidiram caminhar 
em obediência aos princípios de Deus em sua 
Palavra, produz o efeito desejado, traz a solução de 
Deus. 
 
Tiago 5:17 e 18 
“Elias era homem sujeito às mesmas paixões que 
nós, e orou com fervor para que não chovesse, e  
por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. 
E orou outra vez e o céu deu chuva, e a terra 
produziu o seu fruto.” 
 
Elias orou e não choveu por três anos e seis meses. 
 
Depois, Elias, orou novamente e o céu deu chuva e a 
terra produziu o seu fruto. 
 
A oração do justo vai estar de acordo com a vontade 
de Deus em Sua Palavra, assim, vai produzir a cura e 
a libertação, essa oração vai trazer a solução para a 
questão porque estará de acordo com o que a 
Palavra de Deus. 
 
A oração eficaz é aquela que está pautada nos 
princípios e promessas de Deus em Sua Palavra. 
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Conclusão 
 
Todas as promessas de Deus estão descritas em 
Sua Palavra. 
Assim, a eficácia na resposta para nossa oração se 
encontra em orar aquilo que está na Palavra de 
Deus. 
Para que eu saiba o que orar e como orar, eu preciso 
saber aquilo que Deus tem para mim, ou seja, eu 
preciso mergulhar em Deus através do conhecimento 
e entendimento da Sua Palavra. 
Saiba que para cada questão em nossa vida há uma 
promessa de Deus em sua Palavra, 
independentemente de tempos e eras, porque a 
Palavra de Deus é completa, eterna e imutável. 
O próprio Deus zela pelo cumprimento de Sua 
Palavra (Jeremias 1.12) 
Estude a Palavra de Deus. 
Medite na Palavra de Deus. 
Obedeça a Palavra de Deus. 
Ore a Palavra de Deus e receba o cumprimento da 
promessa. 
 
Para refletir 
As misericórdias do Senhor não têm fim. 
 
Para Aplicação 
Ore a palavra. 
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