
Tema: “A oração que glorifica à Deus”  

Efésios 3.20-21 – Pr. Paulo Alessandro  



Com base nos versos anteriores (14-19) – vemos que algumas lições 
ficaram claras para nós:  

 
 Que o poder de Deus está disponível a todos os cristãos e não somente para uma classe 

especial de cristãos “espirituais”.  
  
 Que a oração de Paulo tinha como foco principal a “questão espiritual”. Apesar das 

necessidades que ele também possuia, mas a preocupação dele era com a Igreja e os 
de fora. 

 
 Quando nossas orações tem como foco o crescimento espritirual de nossos irmãos e os 

perdidos, Deus tem todo poder para nos acrescentar o que nos falta no dia a dia. (Mt 
6.33).  
 

OBS: Somente quando oramos com o objetivo de glorificar a Deus, podemos 
estar certos da sua resposta.  

Introdução – Pr. Paulo Alessandro 



1) A primeira característica da oração que 
Glorifica a Deus reconhece que ele é poderoso 
(Capaz) – (3.20)  

 Saber que Deus é poderoso parece algo normal e 
natural, mas precisamos nos lembrar mais disso:     
 

 No princípio criou Deus o céus e a terra, era sem forma e vazia, 
façamos o homem à nossa imagem e semalhança!  

 
 
 A grande benção que temos como Igreja, é saber que além de termos um 

Deus transcendente, isto é, ser elevado demais em relação à sua 
criação, Ele é imanente, ou seja, ele interage conosco e ouve a nossa 
oração. (Sl 40.1).  

 



2) A segunda característica da oração que 
Glorifica a Deus reconhece que ele age além 
do esperado – (3.20)  

 Portanto, glorificamos a Deus porque ele excede 
qualquer pensamento ou imaginação humana:      

 
 Em seu poder Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos.   
 
 
 Deus age além das nossas expectativas !  

 
 
 Ele é capaz de “fazer” – pois Ele não está ocioso, nem inativo, nem 

morto!  
 
 
 Às vezes, nossa fé está tão em baixa, que pensamos e não pedimos, pois 

a nossa incredulidade nos atrapalha. (Mt 6.8).   

 



3) A terceira característica da oração que 
Glorifica a Deus reconhece que é o seu poder 
que age em nós – (3.20)  

 Portanto, glorificamos a Deus porque o seu poder 
opera em nós:      

 
 Na oração o poder é Deus e não nosso, para que usemos conforme  a nossa 

vontade.    
 
 
 Acho interessante algumas expressões em nosso meio evangélico: “eu 

declaro”, “eu determino”, “se você for hoje no culto eu mesmo estarei 
lá”.  Não somos nós que temos as prerrogativas sobre esse poder.   

 
 
 Não somos nós que dispomos desse poder a nosso bel-prazer; Não! O poder 

é de Deus!  E ele se manifesta em nós, ele se manifesta em nossas 
vidas.  

 
 
 

 



4) A quarta característica da oração que 
Glorifica a Deus reconhece o papel da Igreja 
nesse processo – (3.21)  

 Portanto, glorificamos a Deus porque Ele merece:      
 

 Deus merece que a Igreja lhe dedique toda glória, através de Cristo 
Jesus.     

 
 
 A Igreja é o canal! Ou seja, a Igreja, é o instrumento para que esse 

poder seja manifestado.    
 
 
  
 
 
 

 



5) A quinta característica da oração que 
Glorifica a Deus é passar para as próximas 
gerações essas verdades – (3.21)  

 Portanto, glorificamos a Deus quando proclamamos 
às novas gerações a verdade de que em todo nosso 
agir ou pensar devemos glorificar a Deus:      
 

 I Cor 10.31      
 
 
 CONCLUSÃO : “Para todo sempre! Amém!  

 
As nossas orações sempre devem objetivar a Glória de Deus!  

 
 
  
 
 
 

 


