
 

ORAR SEM CESSAR 

1' Tessalonicenses 5: 17: “ORAR SEM CESSAR”. 
 

 

 
ORAR. 

Significa falar com Deus, nos aproximar de Deus, é a forma que nós temos de 
buscar intimidade com Ele.  
 

 
CESSAR 

Significa parar, abandonar, suspender, largar, interromper, desistir.  
 

 
Conhecendo: 

Nós podemos ver nesse pequeno versículo, que contém só 3 palavrinhas que 
nós devemos orar sem parar, orar continuamente, orar sem desistir.  Nós 
temos que buscar a presença de Deus o tempo todo.  
 
Porque o mais importante não é o que pedimos ao pai, más sim a intimidade 
que criamos com ele.  
EFÉSIOS 1:3-4 
Nós somos escolhidos de Deus. O que devemos é buscar sempre a presença 
Dele. Buscar Deus em tudo o que nós fazemos, podemos falar com Ele a todo 
tempo. Deus sempre está perto de nós e Ele quer fazer parte da nossa vida 
diária.  

 

 
ORAR SEM CESSAR: 

É deixar que Deus esteja envolvido em cada decisão, em cada situação da 
nossa vida. Quando nós falamos com Deus o tempo todo nós o envolvemos em 
cada circunstância da nossa vida. Deus está sempre nos ouvindo, até quando 
não abrimos a boca para falar.  
 
Nós podemos falar com Deus aonde estivermos :no trabalho, na rua, dirigindo, 
limpando a casa, tomando banho.  Não importa, Deus sempre estará ouvindo, 
basta você abrir seu coração.  
 
ORAR A DEUS É MUITO BOM!!! 
FALAR COM DEUS É MARAVILHOSO!!!  
 

 Mas não devemos nos esquecer que também temos que escolher um 
horário e um lugar para orar.  

 Parar tudo o q estamos fazendo e orar. Dedicar um tempo só para 
Deus.  Só para buscar a presença Dele.  

 Daniel 6:10 - Nós podemos ver que Daniel tinha hora e lugar para falar 



com Deus.  

 Outro exemplo que nós temos da importância de dedicar um momento 
para Deus é de Jesus Cristo. Jesus vivia na presença de Deus. Vivia em 
constante oração a Deus. 

 Ele ensinava a palavra de Deus, orava pelas pessoas, expulsava 
demónios, fazia milagres. 

 Mas a certos momentos ele se afastava de tudo e de todos, ia para 
lugares solitários e orava, falava intimamente com o Pai. Lc 5:16, Mc 
1:35, Mt 14:23 Então nós podemos ver o quanto é importante esse 
período de oração a sós com Deus.  

 Temos que ter por prioridade guardar um momento do nosso dia para 
falar com Deus intimamente. E ali sozinho se humilhar, se derramar na 
presença Dele, e o adorar de todo o seu coração.  

 
 

A oração é uma ligação que temos com Deus, nosso pai.  
 

 Nós também não devemos nos esquecer da importância de nos 
unirmos em oração. ORAR na igreja, orar com os irmãos, nos unir para 
buscar a Deus. Porque quando nos unimos para buscar a Ele, Ele se faz 
presente em nosso meio. Mt:18:19-20 

 
A oração é poderosa, mas ela só é poderosa quando nos cremos que Deus é 
poderoso para fazer todas as coisas.  
 

 O poder está em Deus, na nossa oração tem que ter fé. FÉ NO DEUS DO 
IMPOSSÍVEL!!!  Mt21:21-22 

 
Também temos que lembrar que orar é uma conversa que temos com Deus. E 
em um diálogo, nós falamos e nós ouvimos.  
 
Então temos que ficar atentos ouvindo o que Deus tem a nós dizer.  
 
Orar sem cessar também quer dizer ouvir sem cessar, temos que ficar atentos 
o tempo todo para a vontade de Deus na nossa vida. Colossenses 1:9 
 

 Temos que orar continuamente e estar sempre atentos para o que 
Deus quer para nossa vida. 

 Orar em união.  

 E ter por prioridade orar a Deus sozinho.  
 

DEUS quer que nós busquemos intimidade com Ele diariamente. Para que Ele 
possa fazer parte completamente das nossas vidas.  Amém 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


