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A fé é a certeza das coisas 
que se esperam.

Hebreus 11.1a – ARA

O que se deve fazer para receber 
a cura divina, libertação ou 

qualquer bênção de Deus? é isso que 
vamos aprender neste estudo sobre 
a oração da fé.

A fé é fundamental no processo 
para se receber do senhor uma 
dádiva. Além disso, ela não é pro-
duzida por nós mesmos em nossa 
mente, mas por Deus em nós, quando 
damos ouvidos à Palavra (rm 10.17). 
trata-se de uma convicção que vem 
ao nosso coração ao ouvirmos o 
Pai. Aquilo que a escritura sagrada 
falar ao nosso interior, se assumido, 
gerará fé.

A fé é a certeza das coisas 
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sem dúvida, o Altíssimo está 
sempre pronto a abençoar o nosso 
entendimento, fazendo-nos co-
nhecer a modalidade de oração 
que nos permite receber respostas. 
sabemos que há vários tipos: a que 
o pecador faz quando recebe Jesus 
como seu salvador; a de louvor e 
adoração, aquela na qual você se 
entrega a Deus para obedecer a ele 
incondicionalmente; a de intercessão, 
em que se intervém por outra pessoa, 
conhecida ou não, e aquela com o 
propósito de receber uma bênção, que 
é a oração da fé, a qual sempre produz 
os resultados desejados.

Abra seu coração e prepare-se, 
por que, no final deste livro, clama-
remos pela vitória, liberando o poder 
de Deus para a concretização da sua 

Oração da fé RR 10x15.indd   8 15/04/2015   12:34:51



9

R. R. Soares

petição. Não importa onde você se 
encontre, nem o mal que esteja em sua 
vida. o importante é entender o que 
é a oração da fé, como é feita e, então, 
receber sua bênção.

escrevo como ministro do evan-
gelho e, como tal, venho trazer-lhe 
a revelação de como fazer a oração 
que funciona. tenho certeza de 
que, se esse entendimento penetrar 
em seu espírito, haverá de trans - 
formá-lo completamente. 

Está alguém entre vós doente? Chame 
os presbíteros da igreja, e orem sobre 
ele, ungindo-o com azeite em nome 
do Senhor; e a oração da fé salvará 
o doente, e o Senhor o levantará; 
e ,  se  houver cometido pecados, 
ser-lhe-ão perdoados.

 tiago 5.14,15
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Oração operante

A oração da fé é muito forte e 
operante. mesmo sendo feita em favor 
da cura de uma pessoa, ela faz com 
que esta, se tiver cometido pecados, 
seja perdoada. Deixemos o espírito de 
Deus revelar-nos a Palavra e seremos 
abençoados tremendamente.

Analisaremos, em primeiro lu gar, 
o que a oração da fé não é. muitos 
pensam que ela é feita quando eles, 
gritando ou chorando, suplicam por 
aquilo de que precisam. Não há 
necessidade de gritaria ou choro 
diante de Deus. inclusive, esse tipo de 
comportamento tem de ser tirado 
de nós: 
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Toda amargura, e ira, e cólera, e gri-
taria, e blasfêmias, e toda malícia seja 
tirada de entre vós. efésios 4.31

se a bíblia manda tirar toda a 
gritaria, então a oração da fé não é 
medida pela exasperação de alguém. 
entenda, não é o volume de voz 
empregado que garante o sucesso 
da petição. o mais importante é o 
alicerce por trás das suas palavras: 
a fé. o clamor feito na certeza da 
revelação do senhor é o da fé. 

existem pessoas que acham neces-
sário franzir a testa, por exemplo, 
ranger os dentes e berrar contra 
os espíritos malignos. isso é boba-
gem! Você pode falar calmamente: 
“Demônio, em o Nome de Jesus, 
pegue o que é seu e vá embora”. 
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A oração da fé não necessita de exa-
geros nem funciona na incerteza. 

No livro de mateus, capítulo 8, 
há um relato de um homem curado 
pelo mestre. trata-se de um leproso, 
o qual chegou perante Jesus e fez a 
seguinte oração: Senhor, se quiseres, 
podes tornar-me limpo (v. 2b). 

Aquele pobre cidadão estava 
perambulando pelos campos, quando 
nosso senhor e salvador subiu a 
montanha, e milhares de pessoas 
o seguiram. ele deve ter ouvido 
as palavras lindas que saíam da 
boca do Mestre e ficado satisfeito e 
feliz. terminado o sermão, todos se 
dirigiram para seus lares. Aquele 
homem correu ao encontro de Jesus 
e disse: Senhor, se quiseres, podes 
tornar-me limpo (v. 2b). o que fez o 
Filho de Deus? No mesmo instante, 
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estendeu as mãos, tocou no homem e 
disse: Quero; sê limpo (v. 3b). 

Por que, hoje, ninguém precisa fazer 
a oração da incerteza, que, no caso, 
não é a oração da fé? suponhamos 
que Deus dissesse para mim ou outra 
pessoa: “eu não quero curar você”. 
então, ele teria deixado de ser Deus, 
porque, nos tempos bíblicos, afirmara 
ao leproso que queria curá-lo. ora, se 
o senhor quisesse curar um, mas outro 
não, então possuiria dois tratamentos 
para com os homens; contudo, ele não 
age desse modo. 

A verdade é que o Pai só tem uma 
maneira de tratar a humanidade. 
se não houvesse mais coisa alguma 
escrita na bíblia a respeito da cura, 
apenas essa declaração feita ao leproso 
já seria suficiente para qualquer 
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pessoa convencer-se de que Deus 
quer curá-la.

Benefícios do Evangelho

Vejamos mais uma declaração do 
que a oração da fé não é: Porque a ira 
do homem não opera a justiça de Deus 
(tg 1.20). A revolta que, de vez em 
quando, acontece em nosso coração 
não opera a justiça de Deus, não move 
a oração da fé. Às vezes, diante de um 
parente doente, uma pessoa se ira e 
diz: “Vai acontecer assim e assim, em 
Nome de Jesus!”, mas não acontece o 
que ela declara. 

Lembro-me de uma ocasião em que 
fui visitar uma senhora que estava 
com câncer em estado terminal. 
eu conhecia bem sua família e 
tinha expulsado demônios da filha 
daquela senhora. em outra visita 
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que eu lhe fizera tempos antes, ela 
aceitara Jesus e melhorara bastante, 
mas não serviu ao senhor em nossa 
igreja. em vez disso, achou melhor 
frequentar a congregação da qual 
sua filha fazia parte, mas tal igreja 
não tinha sido capaz de ministrar 
àquela senhora os benefícios do 
evangelho. Não sei se foi por isso 
que ela voltou a apresentar os 
sintomas da doença.

Quando a situação estava séria, 
um dos filhos, que não frequentava 
igreja alguma, ligou-me do hospital. 
cheguei à unidade de tratamento 
intensivo (uti) em um momento 
desesperador. o médico exigiu que eu 
vestisse as roupas usadas em visitas 
a casos terminais e, ao me aproximar 
do leito, percebi que ela estava prestes 
a partir. então, falei àquela senhora: 
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