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Oração e Louvor

A seguir listamos alguns princípios e as referências bíblicas
correspondentes para ajuda-lo a aumentar a unção em sua vida e
em seu ministério.

• Descanso e Paz (Quando orar espere em Deus...)

Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha
esperança. Salmos 62:5

• Santidade (Peça ao Espírito Santo para lhe mostrar seus pecados)

Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me, e conhece
os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e
guia-me pelo caminho eterno. Salmos 139:23,24

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/62/5+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/139/23,24+


Conselhos para Ministração

• Não contenha ou reprima o Espírito Santo (I Ts 5:19)

• Não viole princípios bíblico nem em pensamentos

• Receba mais de Deus no seu Devocional (Efésios 5:18)

• Renove sua mente (Rm 12:2)

• Participe com todo coração da adoração congregacional (Salmo
29:02)

• Receba oração de seus líderes e confesse seus pecados (Tg 5:16)

• Não repare nos outros que “aparentem mais unção”, mantenha
seus olhos em Cristo e tenha a sua autenticidade. (Cl 3:2)



Submissão, Humildade e Ataques Espirituais

• Seja humilde e nunca queira aparecer, não chame a atenção para você
mesmo, pois Deus resiste aos soberbos (Tg 4:6)

• Respeite a liderança e os mais maduros espiritualmente, tanto em tempo
quanto em desenvolvimento.

Semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos; e sede todos
sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste
aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5:5

• Se cubra com o sangue de Jesus e a armadura de Deus pois haverá
retaliação do Diabo ao seu ministério.

Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os
principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste
século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia
mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios 6:12,13

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1pe/5/5+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/6/12,13+


Sugestões Gerais sobre como Ministrar sobre 
as pessoas

• Ame, Console e Encoraje

• Invista tempo em Ministrar

• Seja Discreto (Respeite a confidência, não ministre sobre
quem não pediu ministração)

• Espere no Senhor (Não force a ação do Espírito Santo)

• Avalie espiritualmente e biblicamente as reações (Ore de
olhos abertos)

• Faça orações bíblicas: “Vem Espírito Santo”, “Mais Espírito
Santo”, “Revela-nos Senhor”, “Derrame a unção para o
ministério”, Dê paz Senhor”, “Derrame amor Senhor”.



• Veja com seus olhos espirituais

• Evitem ações que provoquem Distração

• Enfatize o lado positivo (Não ministre profecia de correção se não
for o líder ou pastor dessa pessoa)

• Não pare de orar assim que houver algum tipo de reação visual
(Queda no Espírito, Línguas ou outras reações). Ainda permaneça
orando por algum período (não prolongado) depois disso.

Sugestões Gerais sobre como Ministrar sobre 
as pessoas (Continuação)



Orações de Bênção

O elemento chave quando oramos por alguém é saber que aquilo que
oramos representa o coração e o desejo de Deus para aquela pessoa:

1 Comece com uma simples afirmação: “Eu abençoo o ... em nome de
Jesus

2 Continue com orações gerais de bênçãos das Escrituras: “Derrames suas
bênçãos sobre o ..., cure suas enfermidades do corpo e da alma, abençoe
sua família, dê provisão financeira e protejas de todo o mal”.

3 Faça orações de bênçãos específicas: “Restaure o relacionamento com
sua filha, esposa e etc... (Seja específico na oração caso você já tenha
ouvido queixas e confissões ou tenha recebido uma revelação. Quanto às
revelações peça muita sabedoria – use a astúcia profética antes de orar
fazendo perguntas do tipo: Você tem tido problemas no casamento
ultimamente, enfermidades, tem se sentido aprisionado?)



Ministrando para Pessoas em Grupo

• Avaliando a sensibilidade: Comece a orar por aqueles que parecem 
estar mais sensíveis ao Espírito Santo: Aqueles que estão com os 
olhos fechados, expressando com o corpo adoração ou chorando e 
depois parta para os que não demonstram estar tão sensíveis. A 
maneira como lidamos com isso é pelo que vemos, isso não quer 
dizer que alguém que não esteja se expressando com atitudes não 
esteja sensível, é apenas uma orientação para iniciarmos os 
trabalhos.

• Aja com precaução: Cubra uma pessoa que por ventura tenha 
caído ao chão e a proteja de se machucar e se houver 
manifestação demoníaca tente retirá-la do público.

• Faça referência a Mensagem Pregada

• Demonstre amor, amor e mais amor.


