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Orar ininterruptamente – aprendendo 

com Paulo 
Por Santareno Augusto Miranda 

 

As cartas de Paulo deixam claro que ele orava o 

tempo todo, agradecendo ou intercedendo pela 

vida dos fiéis, louvando a Deus pela obra de 

Cristo, fazendo súplicas específicas. É dele a 

recomendação “orai sem cessar”1 e são 

frequentes as referências à oração ininterrupta ou 

“assídua”2 quando ele fala de suas orações e em 

suas recomendações aos leitores das cartas. 

Paulo não apenas ensina sobre a importância da 

oração, mas também ora.  

Podemos aprender a orar continuamente com o 

apóstolo Paulo.  

 

 Com gratidão pelos convertidos 

Como pregador do evangelho, Paulo orava 

incessantemente por aqueles que se convertiam. 

Essas orações eram precedidas pelo entendimento de que foi a graça de Deus – e 

não sua pregação – que alcançou os pecadores. Dar graças a Deus por aqueles 

que se converteram é um bom sinal do reconhecimento não só do favor de Deus 

para com os pecadores, mas também do agir de Deus na vida do pregador. Era de 

se esperar que Paulo orasse metodicamente pelos que se convertiam por seu 

trabalho, mas algumas passagens3 evidenciam que suas orações ultrapassavam o 

círculo imediato de suas relações pessoais e de sua responsabilidade.  
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O fato de Paulo agradecer a Deus pela fé dos convertidos, que é firme e 

crescente, pode ser também uma chamada para eles permanecerem leais à 

mensagem do evangelho.4 

 

Pelo crescimento espiritual dos convertidos 

 

As orações de Paulo eram focadas na obra de Cristo e no poder transformador do 

evangelho. Em suas orações é fácil perceber a preocupação com aqueles que se 

convertiam, para que crescessem no conhecimento e na sabedoria de Deus. O 

apóstolo reconhecia que o crescimento espiritual não é fruto do esforço humano, 

mas do poder de Deus. Para isso, Paulo dirigia sua oração a Deus pedindo pelo 

desenvolvimento deles no conhecimento e na compreensão da vontade de Deus, e 

por uma mente instruída na verdade espiritual, que conseguisse captar a aplicação 

dos princípios bíblicos aos problemas da vida, com vistas a uma conduta diária 

honrosa, que agradasse a Deus.5 Orava para que eles crescessem na prática de 

boas obras por meio do conhecimento de Deus. 

 

Como Paulo, devemos orar incessantemente para que os novos convertidos 

cresçam em conhecimento que promova um serviço cujo fruto seja força, gratidão 

e louvor a Deus.6 

 

Pelos santos 

 

A prática da oração ininterrupta pelos cristãos é um dos mais extraordinários meios 

da graça de que o homem pode dispor.7 Paulo exorta os cristãos de Éfeso a 

intercederem em favor dos irmãos na fé. A lição oferecida aqui é que nenhuma 

pessoa pode dispensar ajuda intercessória dos irmãos em seu próprio favor. Paulo 

era exemplo em tudo quanto ensinava. Ele orava incessantemente por todos e 

carecia da mesma ajuda. A Igreja, constituída de pessoas de todas as nações, 

forma uma irmandade – mais que humana – espiritual,8 na qual não há diferenças. 

Todos têm os mesmos direitos e bênçãos. É nesse espírito fraterno e cristão que 

devem-se manifestar as orações de uns pelos outros. Podemos orar 

incessantemente “por todos os santos”9 em todo o mundo. 

 

Pela propagação do evangelho 

 

Por meio da oração buscamos a Deus, que é poderoso, não limitadas vezes, “mas 

infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos, conforme o seu 

poder que opera em nós”.10 Sendo assim, o cristão deve pensar não apenas 

individualmente em seu conflito espiritual, mas também preocupar-se com a 

pregação do evangelho, que envolve toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. 
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Em Efésios, Paulo pede aos irmãos que orem por ele e pela pregação do 

evangelho. Ele era um homem dotado de sabedoria humana, mas reconhecia que, 

quanto à pregação do evangelho, precisava falar com coragem e ousadia. 

Entendia que para ser bem-sucedido na pregação do evangelho precisava do 

poder de Deus e pedia as orações dos irmãos. 

 

Por alegria e ações de graças 

 

A alegria genuína – fruto do Espírito11 – só é desenvolvida quando o Espírito Santo 

é quem controla nossas vidas. É essa alegria que, nas situações difíceis, pode 

levar o cristão a orar sem cessar, sem esmorecer. 

 

Isso explica também por que logo após a frase “regozijai-vos sempre” vem a 

ordem “orai sem cessar”.12 A alegria a despeito das circunstâncias só é possível 

quando se vive uma vida de oração constante. O cristão que vive sempre alegre e 

ora ininterruptamente dá graças ao Senhor por tudo. 

 

Orar sem cessar é, em essência, depender da comunhão com o Pai. 
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Fonte: https://www.ultimato.com.br/revista/artigos/381/orar-ininterruptamente-

aprendendo-com-paulo 
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