
Até Onde 
Chegam as 
Orações?

A Bíblia diz para “orarmos sempre.”1 Isso 
não quer dizer que cada pensamento 
ou palavra que dizemos precisa ser uma 
oração, mas sim que devemos orar 
com frequência. Quando pensamos em 
alguém, podemos orar por essa pessoa.

Quando oramos, “se pedimos alguma coisa de 
acordo com a Sua vontade, temos a certeza que Ele 
nos ouve.”2  Isso não quer dizer que tudo que oramos e 
que agrada a Deus vá acontecer imediatamente—às 
vezes a resposta às nossas orações demora, porque 
Deus sabe quando é a melhor hora ou forma de 
responder.

Com a ajuda de Deus, as orações podem fazer a 
diferença em situações e lugares distantes de nós.

Segue-se a história de uma jovem que, através das 
suas orações e doações fez a diferença ao redor do 
mundo.

Podemos usar as 
nossas orações 

para ajudar numa 
situação ou até

para pedir a 
Deus que seja 

feita a Sua 
vontade.

Estou com 

saudades do meu 

amigo Toninho.

Jesus, esteja com o Toninho 

enquanto ele visita a sua 

família em Portugal.

Ah, já sei, posso 

orar por ele!

1 Lucas 21:36
2 1 João 5:14 NTLH



Obrigada por tudo que 
estão fazendo para ajudar os 
necessitados da Bolívia. Estou 

mandando algum dinheiro para 
os ajudar no seu trabalho. …

 Já estive na 
Tailândia, Na Índia. no Caribe …

Nisha, Deus supriu 
fundos para ajudar 
o nosso 
trabalho!

…tudo através das minhas orações e doações.

“…Eu oro 
muitas vezes 

por vocês. Deus 
os abençoe! 

Sofia.”

Jesus, esteja com as 
pessoas que ajudam os 
pobres … Obrigada.

Posso mandar um 
pouco de dinheiro 

para ajudar os pobres.Hoje eu 
vou visitar a 

Bolívia!

Como é que 
você vai fazer 

isso, Sofia?
Enquanto trabalho, 

oro pelas pessoas em 
outros lugares.



Quando nos lembramos de algo ou de alguém, podemos 
usar essa oportunidade para enviar uma oração lá para 
cima. Podemos agradecer a Jesus por nos cuidar, pedir Sua 
orientação e orar pelas pessoas que precisam. Quando 
pedimos com fé e acreditamos que Deus vai responder do 
jeito que Ele sabe ser melhor, nossas orações podem fazer a 
diferença não importa a distância.

E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, 
sabemos que temos o que dEle pedimos. (1 João 5:15 NVI)

As nossas orações 
não são limitadas
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É maravilhoso 
vermos as crianças 

bem de novo, 
depois de terem 
estado doentes.

Obrigada, Jesus, que 
a tempestade passou 

rápido, e podemos ir lá 
para fora com os nossos 

amigos.

Fiz este desenho da 
nossa família para 

você, Papai.

Vamos orar por 
você enquanto 

estiver fora.

Obrigado!

pelo tempo ou 
pela distância.

http://www.mywonderstudio.com/

