
Doutrina da Mensagem 

 
 

 

Jesus Orou Para Seu Pai Deus  
 
 

7 de agosto de 2011 
 
 

Brian Kocourek 
 
 
 
 
 
 

Tradução: 

Douglas Felipe 



A Doutrina de Cristo – Brian Kocourek 

2 

A Doutrina de Cristo Nº. 8 
 

Jesus Orou Para Seu Pai Deus  
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Pr. Brian Kocourek 
 
 
1 No 7° atributo do nosso estudo da Doutrina de Cristo, descobrimos que “Jesus orou ao Seu Pai que 
é Deus”. Agora, não há Escrituras, onde se diz que Deus orou a Si mesmo, pois para quem Deus também 
oraria se Ele orasse? Ele é Deus, por que orar para um ser menor? Mas a Escritura está cheia de lugares 
onde Jesus, o Filho de Deus orou a Deus Seu Pai, e nesta noite vamos examinar as Escrituras e o que 
William Branham o profeta vindicado de Deus tinha a dizer sobre elas. Nós tomaremos os Evangelhos 
do Novo Testamento para mostrar a você não só a atitude que Jesus teve para com a oração, mas como 
Ele desenvolveu o Seu relacionamento com o Pai através do instrumento que chamamos Oração. Para 
fazer isso vamos tomar cronologicamente as Escrituras só para evitarmos de dobrar os nossos esforços e  
assim será mais fácil para você acompanhar comigo em suas Bíblias enquanto fazemos isso. 
 

2 Primeiro eu gostaria de mostrar a você que a oração trará Mudança: Mateus 5:44 
Eu, porém, vos digo: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos 

odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem; para que sejais filhos do vosso Pai que está 
nos céus; 

 

3 Por que devemos orar? Existem várias razões pelas quais fazemos nossas petições: 
1º Para suplicar. O que significa: 1 Pedir humildemente ou com sinceridade, como por meio da 

oração. 2. Fazer uma súplica humilde; rogar. v. intr. 1. Fazer uma petição humilde e séria; 
 

2° Para transmitir adoração a Deus. Sim, Jesus orou ao Seu Deus. “Deus” significa “objeto de 
adoração” e Jesus teve um objeto de adoração e que foi o Seu Pai. 

3° Para dar graças a Deus pelo o que Ele fez ou o que você espera que Ele faça. 
 

4 Ore em secreto: Mateus 6:5-7 
 E, quando orares, não sejas como os hipócritas; pois se comprazem em orar em pé nas 

sinagogas, e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já 
receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a 
teu Pai que está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E, orando, 
não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos.  
 

5 Há uma ordem de como devemos orar: Mateus 6:8-13 
Portanto não sejais semelhantes a eles: porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de 

vós Lho pedirdes. Portanto, vós orareis assim: (Então existe uma ordem de como devemos orar.) Pai 
nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome; (Deve-se começar pelo reconhecimento de 
Quem é esse com Quem você está falando. É a sua aproximação que traz os resultados, então essa sua 
aproximação é a mais importante.) Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no 
céu; (Agora, depois da nossa aproximação, começamos a fazer os nossos pedidos.) O pão nosso de cada 
dia nos dá hoje; e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores; e 
não nos induzas à tentação; mas livra-nos do mal; (Então deve-se reconhecer que só Deus tem o poder 
de nos dar o que pedimos para Ele.) porque Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém.  
 

6 Agora, então aqui é onde se deve captar. Mateus 6:14-20 
Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a 

vós; se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas... (Em outras palavras, Ele está dizendo para 
não pedir pelo o que você mesmo não está  disposto a dar. Não seja um hipócrita. E é exatamente isso o 
que Ele diz a seguir:) E, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas; porque 
desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já 
receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, e lava o teu rosto, para não 
pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto; e o teu Pai, que vê em secreto, te 
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recompensará publicamente. (E agora Jesus nos mostra que as coisas que são eternas devem ser muito 
mais procuradas pela nossa oração do que as coisas temporárias que podemos adquirir aqui na terra.) 
Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e 
roubam; mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões 
não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.  
 

7 Seja grato em sua oração: A oração deve ser usada para agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez 
a você e para o que Ele vai fazer por você no futuro. Não expressamos os nossos agradecimentos a Deus 
o suficiente, e isso mostra em nossas atitudes quando ficamos chateados quando vemos que algo não vai 
do jeito que queremos que vá. Observe que Jesus diz em Mateus 11:25-26: 

Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças Te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que 
ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim 
Te aprouve.  
 

8 Ore em privado: Mateus 14:23 
E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. 
Ore em privado: Mateus 26:36 
Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a Seus discípulos: Assentai-

vos aqui, enquanto vou além orar.  
 

9 Em nossa oração temos que reconhecer Quem está no controle: Mateus 26:38-39 
Então lhes disse: A Minha alma está cheia de tristeza até a morte; ficai aqui, e velai Comigo. E, 

indo um pouco mais para diante, prostrou-Se sobre o Seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é 
possível, passe de Mim este cálice; todavia, não seja como Eu quero, mas como Tu queres. 

 

10 A oração é um resultado da nossa vigilância: Mateus 26:41-44 
Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é 

fraca. E, indo segunda vez, orou, dizendo: Pai Meu, se este cálice não pode passar de Mim sem Eu o 
beber, faça-se a Tua vontade. E, voltando, achou-os outra vez adormecidos; porque os seus olhos 
estavam pesados. E, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. 

 

11 Ore com confiança: Mateus 26:53-54 
Ou pensas tu que Eu não poderia agora orar a Meu Pai, e que Ele não Me daria mais de doze 

legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? 
 

12 Ore em particular: Marcos 1:35 
E, levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu, e foi para um lugar deserto, e 

ali orava. 
 

13 Orar em privado: Marcos 6:46 
E, tendo-os despedido, foi ao monte a orar. 
 

14 O resultado da nossa vigilância: Marcos 13:33 
Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. 
 

15 Ore para tornar os seus desejos conhecidos: Marcos 11:24 
Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las-eis. E, quando 

estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos 
céus, vos perdoe as vossas ofensas. 

 

16 Ore em particular: Por uma necessidade: Marcos 14:32-39 
E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos Seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto 

Eu oro. E tomou Consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, e começou a ter pavor, e a angustiar-Se. E disse-
lhes: A Minha alma está profundamente triste até a morte; ficai aqui, e vigiai. E, tendo ido um pouco 
mais adiante, prostrou-Se em terra; e orou para que, se fosse possível, passasse Dele aquela hora. E 
disse: Aba, Pai, todas as coisas Te são possíveis; afasta de Mim este cálice; não seja, porém, o que Eu 
quero, mas o que Tu queres. E, chegando, achou-os dormindo; e disse a Pedro: Simão, dormes? Não 
podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; o espírito, na verdade, está 
pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. 

 

17 Lucas 3:21 
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E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando Ele, o céu 
se abriu; 

 

18 Orar em privado: Lucas 5: 3 e 16 
E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra; e, 

assentando-Se, ensinava do barco a multidão. Ele, porém, retirava-Se para os desertos, e ali orava. 
 

19 Orar em privado: Lucas 6:12 e 28 
E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. 

Bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. 
 

20 Orar em privado: Lucas 9:18 
E sucedeu que, como Ele estava sozinho orando, Seus discípulos estavam com Ele: e Ele 

perguntou-lhes, dizendo: Quem dizem as pessoas que Eu sou? E aconteceu que, quase oito dias depois 
destas palavras, tomou Consigo Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte para orar. E enquanto orava, a 
aparência do Seu rosto se alterou, e Suas vestes se tornaram brancas e resplandecentes. 

 

21 Ore para fazer seus desejos conhecidos: Lucas 10:2 
E disse-lhes: A seara é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos: orardes pois, ao Senhor da 
seara, que mande operários para Sua seara. 
 

22 A oração deve ser aprendida: Lucas 11:1 a 13.  
E aconteceu que, estando Ele a orar num certo lugar, quando acabou, Lhe disse um dos Seus 

discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E Ele lhes disse: 
Quando orardes, dizei: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome; venha o Teu reino; 
seja feita a Tua vontade, assim na terra, como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano; e 
perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos 
conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e, se for 
procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me três pães, pois que um amigo meu chegou a 
minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe; se ele, respondendo de dentro, disser: 
Não me importunes; já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama; não posso 
levantar-me para tos dar; digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhos, por ser seu amigo, 
levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E Eu vos 
digo a vós: Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á; porque qualquer que pede 
recebe; e quem busca acha; e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe 
pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou, 
também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas 
aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai celestial o Espírito Santo àqueles que Lho pedirem? 

 

23 Exige-se uma vida de oração dedicada: Lucas 18:1 e 10 
E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca desfalecer... Dois 

homens subiram ao templo, para orar; um, fariseu, e o outro, publicano. 
 

24 Você não consegue orar o suficiente: Lucas 21:36 
Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas 

coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do homem. 
 

25 Por Que é Tão Difícil Viver Uma Vida Cristã? (3/03/1957) § 2 
E estamos tão agradecidos por vocês estarem aqui nesta tarde, e nós sentimos que de qualquer 

modo não podemos obter o suficiente de Deus. E há algo sobre o Evangelho e a Palavra de Deus, que 
nós simplesmente parecemos não poder ter o suficiente Disto. Você pode comer muito às vezes, e você 
pode beber água gelada o suficiente para ficar doente, mas eu não creio que um homem alguma vez já 
tenha orado muito ou tenha o suficiente do amor de Deus em seu coração. Esta é simplesmente uma 
coisa que parece não termos o suficiente ou estarmos cheios completamente. E eu sou ensinado que 
quando nós comemos... Se você é acostumado a comer porções pequenas, seu estômago encolhe para 
aquela porção. E se nós comemos muito, nosso estômago alarga-se para isso. E eu penso que 
precisamos de um alargamento espiritual, e obter muito da Palavra. Não estar satisfeito com apenas a 
leitura de um pequeno verso de vez em quando, ou algo deste modo, mas alargar a nossa gastronomia 
espiritual. 
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26 Orar por Fé: Lucas 22: 32-46 
Mas Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça; e tu, quando te converteres, confirma teus 

irmãos. E ele Lhe disse: Senhor, estou pronto a ir Contigo até à prisão e à morte. Mas Ele disse: Digo-
te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que três vezes negues que Me conheces. E disse-lhes: 
Quando vos mandei sem bolsa, alforje, ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles 
responderam: Nada. Disse-lhes pois: Mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o 
alforje; e, o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a; porquanto vos digo que importa que em 
Mim se cumpra aquilo que está escrito: e com os malfeitores foi contado. Porque o que está escrito de 
Mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui duas espadas. E Ele lhes disse: Basta. E, 
saindo, foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras; e também os Seus discípulos O seguiram. E 
quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-Se deles 
cerca de um tiro de pedra; e, pondo-Se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de Mim este 
cálice; todavia não se faça a Minha vontade, mas a Tua. E apareceu-Lhe um anjo do céu, que o 
fortalecia. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o Seu suor tornou-se em grandes gotas de 
sangue, que corriam até ao chão. E, levantando-Se da oração, veio para os Seus discípulos, e achou-os 
dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estais dormindo? Levantai-vos, e orai, para que não entreis 
em tentação. 

 

27 Ore para que os seus desejos se tornem conhecidos: João 14: 13-18 
E tudo quanto pedirdes em Meu nome Eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se 

pedirdes alguma coisa em Meu nome, Eu o farei. Se Me amais, guardai os Meus mandamentos. E Eu 
rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre; o Espírito de 
verdade, que o mundo não pode receber, porque não O vê nem O conhece; mas vós O conheceis, 
porque habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos; voltarei para vós. 

 

28 Ore para que os seus desejos se tornem conhecidos João 16:26-33 
Naquele dia pedireis em Meu nome, e não vos digo que Eu rogarei por vós ao Pai; pois o mesmo 

Pai vos ama, visto como vós Me amastes, e crestes que saí de Deus. Saí do Pai, e vim ao mundo; outra 
vez deixo o mundo, e vou para o Pai. Disseram-Lhe os Seus discípulos: Eis que agora falas 
abertamente, e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas de que 
alguém Te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: Credes agora? Eis 
que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos cada um para sua parte, e Me deixareis 
só; mas não estou só, porque o Pai está Comigo. Tenho-vos dito isto, para que em Mim tenhais paz; no 
mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, Eu venci o mundo. 

 

29 Onde Eu Penso Que os Pentecostais Falharam (11/11/1955) § 14 
E Deus nunca... Você nunca pode esgotar o amor e a misericórdia de Deus por você. Você diz: 

“Bem, eu detesto Te preocupar tanto, Pai”. Ele quer ser incomodado desta maneira. Ele quer. Nunca 
pense que você poderia pedir demais de Deus. Creio no que a Escritura disse: “Você não tem, porque 
você não pede. E você não pede, porque você não crê”. Ele quer que peçamos e creiamos para que o 
nosso gozo seja completo. Ele quer que você peça abundantemente. Peça por coisas grandes; não limite 
sua fé a alguma pequena semente de mostarda. Embarque em algum outro tipo de fé, e mova-se para 
coisas grandes. Peça... Coisas grandes são tão fáceis de se receber como as coisas pequenas. Você 
apenas tem que crer; isto é tudo. E você tem fé, apenas saiba como usá-la, e tudo estará bem. Você pode 
colocá-la diretamente para a obra e ela será simplesmente magnífica. 
 

30 Tiago 1:5 a 8 
E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não 

lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando; porque o que duvida é 
semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, e lançada de uma para outra parte. Não pense tal 
homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os 
seus caminhos. 

 

31 Elias e Eliseu (4/03/1954) § 32 
Agora, quando eles desceram até o Jordão, no tempo de atravessá-lo. Ele providenciou o meio. 

Então quando ele o cruzou (a etapa do Espírito Santo na Igreja), disse: “Agora, eu quero lhe pedir 
algo”. “O que você quer?”. Ele disse: “Que uma porção dobrada do seu espírito venha sobre mim”. 
Esta é a maneira de se pedir por isto. Não se acanhou. Pediu por toda a unção. Jesus disse: “Vocês não 
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tem porque vocês não pedem. Vocês não pedem porque não creem. Pedi abundantemente para que a 
vossa alegria seja completa”. Peça por um todo. “Deus, não me faça só um pouquinho melhor, mas 
faça-me bem completamente. Não permita que eu tenha apenas religião o suficiente para fazer de mim 
mesmo um infeliz; mate-me para o pecado para que eu possa viver em Cristo”. Isso mesmo. 

 

32 O Que é Preciso Para Vencer Toda a Incredulidade (29/07/1960) § 55 
Algumas pessoas pensam: “Oh, eu detesto clamar tanto a Deus”. Isso é o que Ele quer que você 

faça. “Você não tem porque você não pede. Você não pede porque você não crê. Peça abundantemente 
para que o seu gozo seja completo”. Isso é o que Deus quer: Peça coisas grandes. Eu estou pedindo por 
centenas de almas nesta reunião. Eu estou pedindo para que cada pessoa doente que entre por aquela 
porta, saia daqui sã. Estou crendo nisso. Eu estou crendo que até nós sairmos, que esse não será só 
mais um ajuntamento, mas que será um reavivamento aqui em Yakima. Satanás me manteve fora daqui 
por muito tempo, e eu creio que a hora está aqui para um verdadeiro reavivamento que varrerá em 
cada igreja e em todo o país. 
 

33 Deus Comissionando o Profeta Moisés (8/05/1953) § 37 
Quando eles atravessaram, bem mais do outro lado, ele disse: “Agora, você pediu. Peça o que 

quiser, e eu darei a você”. Tipo perfeito da Igreja. “Tudo bem”, disse ele, “Eu quero uma porção 
dobrada do seu espírito”. Amém. Não tenha medo de pdir. Peça abundantemente. “Você não tem, 
porque você não pede. Você não pede, porque você não crê”. Isso mesmo. Peça, peça a um todo. Deus 
lhe dará o todo. Tenha um monte de fé. Um companheiro me disse outro dia, ele disse: “Ele ainda 
estava dirigindo um antigo modelo Ford-T”. Disse: “Um dia aconteceu dele receber uma boa fé e Deus 
lhe deu um Buick”. Disse: “Eu tinha a fé por um Buick, e estou orando pela fé por um Cadillac”. Tudo 
bem. Isso é bom. Isso mesmo. Siga em frente. No que você crê, segure nisso. Deus lhe dará. Ele tinha fé 
para um Ford, então simplesmetne fique com o Ford então, está tudo bem. E assim, vamos obter um 
pouco mais de fé. Tudo bem. 

 

34 Todos os Dias de Nossas Vidas (12/06/1959) § 33 
O que quer que você tenha necessidade, basta pedir. “Peça abundantemente para que a sua 

alegria seja completa. Pedi e recebereis; buscai e achareis; batei e abrir-se-vos-á. 
 

35 Ore pelos outros: João 17:1 a 9 
Jesus falou assim e, levantando Seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora; glorifica a Teu 

Filho, para que também o Teu Filho Te glorifique a Ti; assim como Lhe deste poder sobre toda a carne, 
para que dê a vida eterna a todos quantos Lhe deste. E a vida eterna é esta: que Te conheçam, a Ti só, 
por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a Quem enviaste. Eu glorifiquei-Te na terra, tendo 
consumado a obra que Me deste a fazer. E agora glorifica-Me Tu, ó Pai, junto de Ti mesmo, com aquela 
glória que Eu tinha Contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o Teu nome aos homens que do 
mundo Me deste; eram Teus, e Tu Mos deste, e guardaram a Tua Palavra. Agora já tem conhecido que 
tudo quanto Me deste provém de Ti; porque lhes dei as Palavras que Tu Me deste; e eles As receberam, 
e tem verdadeiramente conhecido que saí de Ti, e creram que Me enviaste. Eu rogo por eles; não rogo 
pelo mundo, mas por aqueles que Me deste, porque são Teus. 

 

36 Ore por Prevenção: João 17:13-18  
Mas agora vou para Ti, e digo isto no mundo, para que tenham a Minha alegria completa em si 

mesmos. Dei-lhes a Tua Palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como Eu não 
sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como Eu 
do mundo não sou. Santifica-os na Tua verdade; a Tua Palavra é a verdade. Assim como Tu Me 
enviaste ao mundo, também Eu os enviei ao mundo. 

 

37 Ore pelos outros: João 17:19-26 
E por eles Me santifico a Mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não 

rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela Sua Palavra hão de crer em Mim; para que 
todos sejam um, como Tu, ó Pai, o és em Mim, e Eu em Ti; que também eles sejam um em Nós, para que 
o mundo creia que Tu Me enviaste. E Eu dei-lhes a glória que a Mim Me deste, para que sejam um, 
como Nós somos um. Eu neles, e Tu em Mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o 
mundo conheça que Tu Me enviaste a Mim, e que os tens amado a eles como Me tens amado a Mim. 
Pai, aqueles que Me deste quero que, onde Eu estiver, também eles estejam Comigo, para que vejam a 
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Minha glória que Me deste; porque Tu Me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não 
Te conheceu; mas Eu Te conheci, e estes conheceram que Tu Me enviaste a Mim. E Eu lhes fiz conhecer 
o Teu nome, e lho farei conhecer mais, para que o amor com que Me tens amado esteja neles, e Eu neles 
esteja. 

 

38 Ore com emoção, para  deixar que Deus saiba o que você realmente quer dizer: Hebreus 5:7-8 
O qual, nos dias da Sua carne, oferecendo, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao 

que O podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que fosse Filho, aprendeu a 
obediência, por aquilo que Ele sofreu.  
 
 
Nota: A numeração dos parágrafos dos sermões aqui citados foram conservados de acordo com o texto original 
em inglês. 
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