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Petição  

Ferramenta de Oração:  

Como rezar as Promessas de 
Deus  
O QUÊ? 
Rezar as promessas de Deus, ao longo das nossas vidas e situações, é algo poderoso. Esta 
ferramenta de oração vai-te ajudar a rezar as Promessas de Deus na tua vida.  

PORQUÊ? 
“É a oração é plena quando a nossa boca está cheia da Palavra de Deus, pois não existe palavra 
que possa persuadi-l’O como a Sua própria Palavra.” Charles Spurgeon  

 

REFERÊNCIA BÍBLICA 
“Nele todas as promessas de Deus se tornaram ‘sim’ e é por isso 
que, graças a Ele, nós podemos dizer o ‘ámen’ para glória de 
Deus.” 2a Coríntios 1,20  
 

Uma breve introdução sobre como Rezar as Promessas de Deus  
A Bíblia é clara quando refere que “sem fé é impossível agradar a Deus” (Hebreus 11,6); mas também 
está cheia de histórias que revelam o quão difícil é viver pela fé no nosso mundo dividido e rebelde. No 
entanto, a vida de fé é aquela à qual somos chamados.  

A fé, neste contexto, só cresce e se fortalece em nós através da oração. E, por isso, a meditação e a 
declaração das promessas de Deus para as nossas vidas são o nosso método primário para construir 
uma vida de fé.  

Como um treino diário num ginásio constrói os nossos músculos, de forma gradual, então a nossa fé só 
vai crescer através de um ato diário de meditação orante nas promessas de Deus para as nossas vidas.  

 

Porque podemos acreditar nessas promessas?  
Existem muitas promessas de Deus que são simplesmente nossas devido a quem é Deus. Estas 
promessas são verdades intemporais construídas na realidade absoluta de que Deus mantém a sua 
Aliança e é o Pai imutável de imensa bondade.  



“Deus não é homem para mentir, um ser humano que procure consolação. Porventura Ele diz e não 
faz? Promete e não cumpre?” Números 23,19  

Deus é simultaneamente um Criador-de-Promessas e um Protetor-de-Promessas. Vemos inúmeros 
sinais disto no Antigo Testamento. Deus nunca deixa o Seu povo, nem esquece a Sua Aliança com 
ele.  

Podemos dizer sim às boas intenções de Deus nas nossas vidas, porque “cada bênção espiritual no 
reino celeste” (Efésios 1,3) se tornou nossa em Cristo. Isto leva- nos ao tema bíblico da “herança”. 
Deus tem uma “terra prometida” para nós vivermos, uma herança e destino em Cristo, a que 
podemos aceder, e que é incomensuravelmente mais do que poderíamos pedir ou imaginar.  

O caminho para o nosso destino só pode ser alcançado, no entanto, através da fé, e a fé só pode 
ser fortalecida nas promessas de Deus, e essas promessas só podem ser conhecidas e apropriadas 
às nossas vidas no lugar da oração. De forma simples: a oração é um processo através do qual a 
promessa é discernida, carregada e eventualmente concretizada.  

Faz: Como Rezar as Promessas de Deus  

Primeiro, é importante que nos lembremos das promessas de Deus que são condicionais – o 
que requer a premissa de obediência da nossa parte, para desbloquear totalmente a realidade 
dessa promessa nas nossas vidas.  

Segundo, pode ajudar pensar nas promessas de Deus de duas formas distintas e, no entanto, 
complementares:  

Verdades Temporais  

Estas promessas podem ser descritas como promessas gerais que ajudam a embeber o teu 
espírito e mente numa realidade imersa em Deus para a tua vida.  

Estas promessas são mais facilmente associadas com a fidelidade do caráter de Deus. A Sua 
Aliança de amor e o Seu compromisso perante nós numa miríade de formas, pelas quais 
podemos rezar ao longo da nossa vida, independentemente da época da vida em que nos 
encontremos.  

A Bíblia contém promessas de provisão (Lucas 12,22-32), para proteção (Salmo 91), de 
nova criação (2 Coríntios 5,17), do Seu amor infalível (Lamentações 3,22-23), para 
saúde (Salmo 103,1-3), da Sua presença incondicional (Hebreus 13,5).  

O resultado disto será uma ativação da fé, o ancoramento da nossa alma no carácter de Deus, 
uma certeza sobre a nossa filiação, e uma renovação das nossas mentes. Estas promessas são 
a nossa herança legítima através da obra realizada por Jesus.  

Promessas Situacionais ou de Época  

Deus também gosta de nos dar promessas mais específicas para áreas particulares das nossas 
vidas, pessoas pelas quais estamos a rezar ou épocas que estejamos a passar.  



Por vezes, à medida que procuramos Deus e a Sua direção na nossa vida, ou quando estamos a 
interceder por alguma criança específica, amigo ou até cidade, Ele dá-nos uma espécie de 
epifania. É aqui que Deus nos dá uma  

janela para o que Ele vê nas nossas vidas, uma pessoa pela qual estejamos a rezar ou uma 
situação particular. Isto pode surgir numa palavra, uma imagem, um sentimento interno ou um 
texto, dando-nos, como resultado, um futuro desejado, “uma visão além da visibilidade”.  

A questão é que Deus quer que vejamos algo que não conseguimos ver atualmente de 
forma natural e depois rezar através disso.  

Esta é a promessa a que nos agarramos, por vezes com as nossas unhas partidas quando a 
realidade está a gritar na nossa cara o oposto. Isto é uma argumentação para a promessa, 
como Abraão que apesar da esterilidade da sua mulher e da desqualificação da sua idade, 
rezou e acreditou na promessa de um filho: “plenamente convencido de que Ele tinha poder 
para realizar o que tinha prometido.” – Romanos 4,21  

 

 

 
Livros sobre as promessas de 

Deus  
 Esperança inabalável  
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