
Como Deus criou o mundo? Ele falou e ela veio a ser. Deus 

criou e sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. 

Nós somos feitos à sua imagem. Portanto, nossas palavras são 

igualmente dotadas de poder - tanto para o encorajamento 

quanto para a destruição. 
 

Em Romanos 10:8-10, Paulo declara: "Mas o que ela diz? "A 

palavra está perto de você; está em sua boca e em seu 

coração", isto é, a palavra da fé que estamos proclamando:  

Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer 

em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será 

salvo. Pois com o coração se crê para justiça, e com a boca se 

confessa para salvação”. A nossa salvação depende em parte 

naquilo que ‘confessamos’ – nas palavras proferidas. Deus tem 

nos dado tremendo poder: o poder de ir da morte à vida 

através das nossas próprias palavras! 
 

‘A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte; os que gostam 

de usá-la comerão do seu fruto.  

 (Proverbs 18:21). 
 

As palavras têm poder. Você pode usá-las para proferir vida ou 

morte. Uma fala consistente que transmite vida é uma 

manifestação importante de santidade. Como podemos usar o 

poder das palavras através da oração? Uma das melhores 

formas é orando a Bíblia.   

As palavras têm poder 
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Ore em voz alta 

Um versículo clássico a respeito desse assunto é Josué 1:8: 

‘Não deixe de falar as palavras deste Livro da Lei e de meditar 

nelas de dia e de noite.’  
 

Relembre a concepção da palavrar ‘meditar’ do antigo 

testamento: murmurar, expressar, mugir, lamentar. 
 

Evidentemente isso envolve a utilização das cordas vocais de 

alguma forma, seja murmurando, grunindo ou falando alto. 

Portanto, quando você meditar na Palavra de Deus, utilize a 

sua voz!  
 

Aqui estão mais duas razões pelas quais você deve orar em voz 

alta:     

1. Para que você possa saber quando você parou de falar!  

2. Porque é difícil pensar em outras coisas enquanto você 

estiver falando!  
 

Ezequiel costumava orar em voz alta:  

‘E eu profetizei conforme a ordem recebida’ (Ezequiel 37:7) ou, 

em outras palavras: ‘Então eu falei as palavras que havia 

recebido. 

Aprenda a linguagem do Espírito Santo para poder expressar o 

que está no seu coração. Comece a orar versículos e capítulos, 

frase por fase, devagar e de forma repetitiva. A idéia é 

compreender os pensamentos e vocabulário de Deus através 

das Escrituras.  
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“Vocês, orem assim…” 

Um salmo de louvor:  

• Salmos 103 

 

Medite em Cristo -   

seu sacrifício e sofrimento:   

• Isaías 53 

• Salmos 22 

• Filipenses 2 

Medite em Cristo - 

resurreto e glorificado: 

• Apocalipse 1, 4 & 5  

• Colosenses 1 

 

Orações apostólicas para   

a igreja:   

• Colosenses 1  

• Efésios 1 & 3 

Descanse confiante em união com Cristo – comunhão 

silenciosa com o Espírito Santo: 

Ore o cancioneiro salvacionista  

• Cânticos 8:6-7 

Cânticos de louvor: 

• Jesus Shall Conquer (173) 

• Jesus the Name (60)  

Cânticos de santidade: 

• Take Time to be Holy (458)  

Cânticos de intercessão: 

• I am Praying (584)  

Cânticos de fé: 

• Greater Things (769) 
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Lectio Divina 

Lectio Divina é latim para ‘leitura sagrada’.  
 

4 passos: 

1. Lectio: uma seleção ou leitura.   
 

2. Meditatio: meditar ou contemplar.  
 

3. Oratio: falando ou orando.  
 

4. Contemplatio: contemplação. 

 

Aqui está uma outra forma de explicar o mesmo processo:   

1. Leitura repousante.  
 

2. Pense, considere.   
 

3. Conversação e afinidade com a leitura. 
 

4. Ouça pelo susurro - se aquiete. 

 

Uma disciplina sugerida:   

1. Lectio: 10 minutos.  
 

2. Meditatio: 5 minutos.  
 

3. Oratio: 10 minutos.  
 

4. Contemplatio: 5 minutos.  
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Maneiras de ler a Bíblia 
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• Anagógico: o sentido místico e escondido das palavras, 

geralmente apontando a algum aspecto do mundo que está 

para vir. 

• O reino dos céus é um lugar de cura, um lugar em que 

as coisas terrenas não importam mais.  

• Literal: a mais direta, compreensão básica das palavras.  

• Lucas 10:25-37: Jesus conta a história de um homem 

que foi atacado por ladrões mas ajudado por um homem 

de um país estrangeiro desprezado, Samaria. 

  

• Espiritual: o sentido teológico das palavras.  

• Alegórico: o sentido figurativo das palavras. Jesus quer que 

vejamos que o nosso ‘vizinho’ não é apenas aquela pessoa 

que mora do nosso lado; somos todos filhos de Deus 

portanto somos todos ‘vizinhos’ no sentido espiritual.  

• Moral: o sentido que nos inspira a imitarmos a Cristo. Jesus 

quer que sejamos como o samaritano e que ajudemos 

aqueles que precisam, independente do que são ou da onde 

são.   
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