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Peçam, e receberão. 
Procurem, e 
encontrarão. Batam, 
e a porta lhes será 
aberta. Pois todos 
que pedem, 
recebem. Todos que 
procuram, 
encontram. E, para 
todos que batem, a 
porta é aberta. 
Podemos ir a Deus 
com total confiança 
e dele receberemos 
tudo que pedirmos, 
pois lhe obedecemos 
e fazemos o que lhe 
agrada. (Mateus 7:7-
8, 1 João 3:21-22)



Não vivam 
preocupados com 
coisa alguma; em vez 
disso, orem a Deus 
pedindo aquilo de 
que precisam e 
agradecendo-lhe por 
tudo que ele já fez. 
Então vocês 
experimentarão a 
paz de Deus, que 
excede todo 
entendimento e que 
guardará seu coração 
e sua mente em 
Cristo Jesus. E Deus  
lhes suprirá todas as 
necessidades por 
meio das riquezas 
gloriosas que nos 
foram dadas em 
Cristo Jesus.
(Filipenses 4:6-7,19)



Estamos certos de que 
ele nos ouve sempre 
que lhe pedimos algo 
conforme sua vontade. 
E, uma vez que sabemos 
que ele ouve nossos 
pedidos, também 
sabemos que ele nos 
dará o que pedimos. 

Se vocês permanecerem 
em mim, e as minhas 
palavras permanecerem 
em vocês, pedirão o que 
quiserem, e lhes será 
concedido. O que vocês 
pedirem em meu nome, 
eu farei. – Jesus (1 João 
5:14-15, João:15:7, João 
14:14)



Orem sempre, guiados 
pelo Espírito de Deus. 
Fiquem alertase sejam 
persistentes em suas 
orações por todo o povo 
de Deus. 

Façam orações, pedidos, 
súplicas e ações de graças 
a Deus em favor de todas 
as pessoas. Orem pelos 
reis e por todos os outros 
que têm autoridade, para 
que possamos viver uma 
vida calma e pacífica, com 
dedicação a Deus e 
respeito aos outros. Isso é 
bom, e Deus, o nosso 
Salvador, gosta disso. 
(Efésios 6:18, 1 Timóteo 
2:1-3)



Em verdade vos 
digo que tudo o que 
ligardes na terra 
será ligado no céu, 
e tudo o que 
desligardes na terra 
será desligado no 
céu. Também vos 
digo que, se dois de 
vós concordarem na 
terra acerca de 
qualquer coisa que 
pedirem, isso lhes 
será feito por meu 
Pai, que está nos 
céus. Porque onde 
estiverem dois ou 
três reunidos em 
meu nome, aí estou 
eu no meio deles. 
(Mateus 18:18-20)
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