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Adoração 

Ferramenta de Oração:  

Como Rezar de Forma 
Criativa 
O QUÊ? 
A oração não implica apenas palavras. Esta ferramenta de oração vai-te 
ajudar a inserir criatividade na tua relação com Deus. 

PORQUÊ? 
 “Lança a alma em oração, encontras a emanação da verdade externa, 
encontras-te com elementos criativos que te dão respiração.” George 
Meredith 

 

REFERÊNCIA BÍBLICA 
“Orai em todo o tempo no Espírito; e, para isso, vigiai 
com toda a perseverança e com preces por todos os 
santos.” Efésios 6,18 
 

Uma breve introdução à Oração de Forma Criativa 
Feitos à imagem do próprio Criador, cada um de nós é um desenho original, criado 
para refletir de forma única a glória de Deus. 
Ser humano é ser criativo – é o nosso ADN, um de muitos traços da divindade 
criados a partir da poeira do chão. 
Por isso, devia ser natural que a nossa expressão de louvor ao nosso Criador e 
Salvador seja muita e variada. É exatamente isto que Paulo refere em Efésios 
quando descreve a Igreja como o refletor da “multiforme sabedoria de Deus” (Efésios 
3,10). 
A palavra multiforme aqui é poikolos, significando “forjada em várias cores”. Implica, 
como a superfície de uma pedra preciosa, o reflexo multifacetadao da cor, luz e 
padrão. Pensa no efeito hipnotizante de um caleidoscópio e estamos a chegar muito 
perto do real significado de “multiforme sabedoria.” 
Se é assim que nós, como Igreja, devemos refletir a glória de Deus, então faz sentido 
que as nossas vidas de oração se devam parecer mais como uma festa de pintura ou 
um concerto de rock do que reuniões de oração! 
Como podemos reduzir ou limitar algo tão importante como a oração a simples 
palavras? 

 

 



 

Faz: Como Rezar de Forma Criativa 
Muitos de nós podemos estar familiarizados com as nossas orações 
formadas pela liturgia ou por retóricas de oração bem desenvolvidas. Poucos 
de nós sentem permissão para expressar o seu louvor numa dança, música, 
arte, poesia ou caminhada nas montanhas. Tudo desde Bach a Bono, desde 
a Capela Sistina de Michelangelo à pintura da palma de uma criança, da 
poesia de Shakespeare a uma entrada de diário com gramática errada. 

Tudo isto é Adoração. 

O ADN artístico do divino é um poderoso fator motivante para Orações 24-7. 
Desde estas primeiras salas de oração em 1999, que temos observado e 
celebrado a oração artística que estas salas facilitaram. 

Desde canções escritas a meio da noite, a poemas escritos pelos sábios fiéis 
residentes nas nossas igrejas, aos desenhos das crianças que revelam a sua 
experiência familiar, à palavra profética rabiscada de forma bela na parede, 
tudo isto serve-nos como um forte lembrete – “Deus está aqui, com certeza”. 

Mantém esse lado direito imaginativo do cérebro, normalmente mais ativo 
nos nossos primeiros anos, vivo e a trabalhar. Nunca deixes de viver da tua 
imaginação. 

Os céus não estão cobertos por uma redoma de vidro fechada. Em vez disso, 
um mundo está sobreposto a outro e tudo é muito mais encantador do que 
pensamos. Traz quem és diante de Deus e deixa-te libertar. 

 

 

 

Os seguintes guias podem ser encontrados no site 24-7 Prayer: 

. Ideias de orações criativas: 24-7prayer.com/creativeprayerideas 

. Como encorajar orações criativas: 24-7prayer.com/EncouragingCreativePrayer 

 

 

Livros sobre como Rezar de 
Forma Criativa 

Caminhos Sagrados  
 Gary Thomas 

O Ano Sagrado  
Michael Yankoski 

 


