
O Deus que responde às orações e 
socorre o necessitado

Antes mesmo que eu fale,tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim, por 
todos os lados, e me proteges com o teu poder. - Sl 139:4-5



NECESSITADO (dic. Aurélio)

• O que padece necessidade, privação 

• Indigente 

• Miserável 

• Que tem falta do absolutamente necessário



NECESSITADO (bíblia, AT)

• Que sofre opressão 

• Que precisa de ajuda 

• Que precisa de libertação através do 
poder de Deus



Passar necessidade é uma 
maldição, um castigo?

[  ]  CERTO         [  ] ERRADO



Passar necessidade é uma 
maldição, um castigo?

[  ]  CERTO         [x] ERRADO

É uma realidade… 



Somente gente de poucos 
recursos é gente necessitada?

[    ]  CERTO         [  ] ERRADO



Somente gente de poucos 
recursos é gente necessitada?

[    ]  CERTO         [x] ERRADO

Necessidades são do espírito, 
alma e corpo… 



2 TIPOS DE NECESSITADOS



1  
O que sabe que é necessitado 
e se humilha diante de Deus 



1 - O que sabe que é necessitado e se humilha

Salmos 40:17 (NTLH)  

Eu sou pobre e necessitado, mas tu, Senhor, 
cuidas de mim.  Tu és a minha ajuda e o meu 
libertador;  não te demores em me socorrer, ó 
meu Deus! 



2 
Os que não sabe o quanto é 

necessitado, porque é orgulhoso 
 



2  - O que sabe o quanto é necessitado porque é orgulhoso

Apocalipse 3:14-22 (NVI)  

15 Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem 
quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente!   
16 Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou 
a ponto de vomitá-lo da minha boca.  

17 Você diz: ‘Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de 
nada’. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de 
compaixão, pobre, cego, e que está nu.



2  - O que sabe o quanto é necessitado porque é 
orgulhoso

18 Dou-lhe este conselho: Compre de mim ouro refinado no fogo, e você 
se tornará rico; compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua 
vergonhosa nudez; e compre colírio para ungir os seus olhos e poder 
enxergar.  

19 “Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e 
arrependa-se. 20 Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha 
voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo.  

21 “Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, 
assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. 22 
Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas”. 



O DEUS QUE OUVE AS 
ORAÇÕES



Você crê que Deus ouve as orações?
Salmo 65: 2-5 

2 Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens.   

3 Quando os nossos pecados pesavam sobre nós,  tu mesmo fizeste 
propiciação  por nossas transgressões.   

4 Como são felizes aqueles que escolhes  e trazes a ti, para viverem nos 
teus átrios!  Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo!  

5 Tu nos respondes com temíveis feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador,  
esperança de todos os confins da terra  e dos mais distantes mares. 



Você crê que Deus ouve as orações?
Salmos 65:11-13 (NVI-PT)  

11 Coroas o ano com a tua bondade,  e por onde passas 
emana fartura;  

12 fartura vestem as pastagens do deserto,  e as colinas 
se vestem de alegria.  

13 Os campos se revestem de rebanhos  e os vales se 
cobrem de trigo;   eles exultam e cantam de alegria! 



Você crê que Deus ouve as orações?
Salmos 46:1-3 (RA)  

Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente 
nas tribulações.  

2 Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne 
e os montes se abalem no seio dos mares;  

3 ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua 
fúria os montes se estremeçam.



Deus ouve o que falamos e pensamos
Salmos 139:1-5 (NVI)  
1 Senhor, tu me sondas e me conheces. 2 Sabes quando me sento e 
quando me levanto; de longe percebes os meus pensamentos.  

3 Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso; todos os 
meus caminhos são bem conhecidos por ti. 

4 Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces 
inteiramente, Senhor. 

5 Tu me cercas, por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim.



Deus ouve o que falamos e pensamos
Efésios 3:20-21 (NVI)  

Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que 
tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o 
seu poder que atua em nós, 

 21 a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por 
todas as gerações, para todo o sempre! Amém!



DEUS OUVE…  

MAS SERÁ QUE ELE VAI ME 
RESPONDER?



O que faz Deus NÃO OUVIR minha oração
• Isaías 59:1-4 (NVI)  

1 Vejam! O braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu 
ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do 
seu Deus; os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não 
os ouvirá. 

• 3 Pois as suas mãosestão manchadas de sangue, e os seus dedos, de culpa. Os 
seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. 

• 4 Ninguém pleiteia sua causa com justiça,ninguém faz defesa com integridade. 
Apóiam-se em argumentos vazios e falam mentiras; concebem maldade e geram 
iniqüidade.



A quem Deus ouve?
Pois assim diz o Alto e Sublime, que vive para sempre, e cujo nome é 
santo: “Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o 
contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do 
humilde e novo alento ao coração do contrito. - Isaías 57:15 

…mas o homem para quem olharei é este: ao humilde e contrito de 
espírito, que treme diante da minha palavra. - Isaías 66:2 

contrito: arrependido, o que reconhece seus erros



O segredo: SE DEUS OUVE, ELE ATENDE!
1 João 5:14-15 (NVI)  

14 Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos 
de Deus: se pedirmos alguma coisa de acordo com a 
vontade de Deus, ele nos ouvirá.  

15 E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que 
pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos.



A QUESTÃO É: 
DEUS CONSEGUE OUVIR? 

SE ELE OUVE, ELE RESPONDE!


