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D E D I C ATÓ R I A

Quero dedicar este livro à nossa família espiritual aqui 
de Kansas City, EUA, a Casa Internacional de Oração 

(IHOP) – e, de modo mais abrangente ainda, ao movimento 
de oração 24/7 que está espalhando-se por toda a terra. 
Estamos redescobrindo que a nossa verdadeira identidade 
coletiva é ser, conforme afirmou o próprio Jesus, “uma 
casa de oração” (Mt 21.13). Esse movimento de oração e 
adoração já é um sinal, por si só, de que a volta de Jesus está 
muito próxima. Em tempos passados, a Igreja nunca clamou 
com tanta veemência e intensidade por uma virada defini-
tiva na grande batalha espiritual em que está envolvida. 
Estamos desesperados por ver o cristianismo apostólico em 
nossa geração, e temos a firme convicção de que as orações 
incessantes da Igreja são a única chance de avançarmos. Ao 
escrever este livro, meu propósito é prover combustível para 
manter acesas as chamas de oração na Igreja. Que o Corpo 
de Cristo seja equipado e empoderado a oferecer súplicas 
incansáveis e apaixonadas ao nosso Amado até que ele fenda 
os céus (Is 64.1) e nos visite em glória e poder. 

- Bob Sorge
Setembro de 2005 

Kansas City, Missouri, EUA
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7

P R E FÁC I O

Creio que estamos vivendo na geração para a qual o 
Senhor voltará. No topo das prioridades do Espírito 

Santo para esta hora final, está a mobilização mundial de 
um movimento de oração e adoração. Jesus não voltará para 
a Terra num vácuo, mas somente se houver um convite 
intenso de uma igreja que ora. O Pai enviou Jesus pela 
primeira vez em resposta às orações de pessoas como Ana e 
Simeão. Assim como Deus chamou Ana para jejuar e orar 
noite e dia por mais de 60 anos (Lc 2.36-38), nós estamos 
pedindo a Deus que levante um milhão de Anas que clamem 
noite e dia até a segunda vinda de Cristo. 

Desde setembro de 1999, tive o privilégio de dirigir um 
ministério ininterrupto de oração 24/7. Por semana, temos 
84 reuniões de oração com duas horas de duração, cada uma 
delas liderada por uma equipe de louvor. Na Casa Internacio-
nal de Oração de Kansas City (IHOP), estou vendo homens e 
mulheres de todas as idades – desde crianças a jovens e idosos 
– abandonando interesses pessoais para manter o encargo do 
santuário do Senhor por meio de oração e adoração. Deus 
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está levantando um exército que não dará descanso ao Senhor, 
mas clamará a ele dia e noite, até que faça do seu povo motivo 
de louvor na Terra. Posso garantir-lhe – o clamor deles será 
ouvido, e suas orações, respondidas. 

Que Deus levante milhares de precursores a fim de que 
toquem a trombeta com o chamado do Espírito para entrar 
em oração dia e noite. Este livro é uma dessas trombetas com 
um chamado claro e inspirativo. Bob Sorge é qualificado 
para escrever sobre esse assunto. Sua família inteira se dispôs 
e arregaçou as mangas para ajudar a edificar a Casa Interna-
cional de Oração (IHOP) logo no início do ministério. Sua 
esposa, Marci, é uma das nossas líderes mais experientes, e 
seus filhos servem em equipes de adoração e em várias outras 
posições de liderança. Toda a família Sorge está profunda-
mente imbuída das verdades apresentadas neste livro. Não 
precisamos de mais livros sobre oração que partam de uma 
perspectiva teórica ou que foquem em mecanismos exteri-
ores. Precisamos de livros escritos por corações plenamente 
engajados e imbuídos de um estilo de vida de oração. 

Precisamos de uma revelação crescente do valor da 
adoração intercessória, que é ao mesmo tempo coletiva e 
contínua. Esta é a arma escolhida por Deus para mudar a 
atmosfera espiritual das cidades da Terra. Não aborde este 
livro como se fosse apenas mais um livro sobre oração. Deus 
quer mudar os seus paradigmas e suas prioridades. Faça um 
altar com Deus e receba uma santa determinação para entrar 
num estilo de vida de abandono chamado Oração Incansável.

- Mike Bickle
Diretor da Casa Internacional de Oração da Cidade de Kansas 

(International House Of Prayer of Kansas City)
www.ihopkc.org
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Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever 
de orar sempre e nunca esmorecer: Havia 
em certa cidade um juiz que não temia a 
Deus, nem respeitava homem algum. Havia 
também, naquela mesma cidade, uma viúva 
que vinha ter com ele, dizendo: Julga a 
minha causa contra o meu adversário. Ele, 
por algum tempo, não a quis atender; mas, 
depois, disse consigo: Bem que eu não temo a 
Deus, nem respeito a homem algum; todavia, 
como esta viúva me importuna, julgarei a 
sua causa, para não suceder que, por fim, 
venha a molestar-me. Então, disse o Senhor: 
Considerai no que diz este juiz iníquo. Não 
fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele 
clamam dia e noite, embora pareça demorado 
em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes 
fará justiça. Contudo, quando vier o Filho 
do Homem, achará, porventura, fé na terra?

(Lc 18.1-8)

Oração Incansável.indd   10 10/19/17   12:09



11

N U N C A  D E S I STA !

Você tem buscado a Deus por uma grande virada há muito 
tempo? Então saiba disto: o diabo quer que você desista! 

Ele quer convencê-lo de que Deus ignorou sua oração 
ou está se recusando a agir em seu favor. “Encare isto”, seu 
inimigo sussurra, “nada vai mudar.”

E o que você tem feito? Com as suas mãos, está segurando 
firme a Promessa;1 seus dentes estão cerrados, seu olhar fixo 
e sua decisão tomada de nunca deixar de clamar para que 
o poder e a autoridade do Reino sejam liberados sobre esta 
geração. E, por causa da sua tenacidade, você agora se encontra 
na batalha de sua vida. Por quê? Porque a intensidade de sua 
oração agitou um vespeiro espiritual. Você se tornou uma 
arma perigosa na mão do seu Deus para este tempo do fim, e 
o seu adversário está furioso.  

“Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará 
porventura fé na terra?” (Lc 18.8)

1 “Promessa” (singular) será apresentado com letra maiúscula neste livro porque o Es-
pírito Santo é chamado de “a Promessa” (At 1.4) A Promessa é uma Pessoa. Quando você 
mantém firme a Promessa, você se agarrou a um “pedaço” de Deus.
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A maior batalha gira sempre em torno da sua vida de 
oração. Nada ameaça mais o inferno do que um cristão 
dedicado à oração. Quando você permanece na presença 
de Deus, agarrando-se ao seu amor, vivendo na sua Palavra, 
inabalável em sua Promessa, sempre fervoroso em espírito e 
confiante na sua visitação, você é uma explosão em potencial, 
prestes a estourar. Não pense que o inimigo permitirá que 
você habite nas promessas de Deus sem ser desafiado.

Quando você se posiciona diante do trono de Deus 
e levanta um clamor incansável para o seu Juiz, pedindo, 
buscando e batendo sem parar, você não precisa correr atrás 
de uma briga – ela vem até você. Porque o seu inimigo sabe 
que, se você simplesmente permanecer ali – e nunca se calar, 
nunca desanimar e nunca desistir, mas levantar a voz ao seu 
Juiz até que ele lhe faça justiça –, alguma coisa acontecerá no 
fim. É inevitável. Você está sobre a plataforma que reescreve 
a história humana. Com certeza, Deus se levantará em seu 
favor e responderá ao seu clamor. E a certeza da intervenção 
divina faz com que você seja perigoso para os propósitos do 
inimigo. Por isso, ele se oporá à sua determinação de orar e 
fará qualquer coisa que puder para tirá-lo de diante do trono. 
Qualquer coisa para fazer você se calar! 

A batalha para orar e continuar orando nunca foi tão feroz. 
Prevendo que a intensidade dessa guerra aumentaria quando 
sua volta se aproximasse, Jesus fez uma pergunta penetrante: 
“Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura 
fé na terra?” (Lc 18.8).

O que Jesus quis dizer com essa pergunta? Primeiro, no 
sentido mais óbvio, Jesus estava fazendo uma pergunta sobre 
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N U N CA  D ES I STA !

a sua segunda vinda para a Terra. “Quando eu voltar para a 
Terra no fim desta era – no tempo em que os santos serão 
testados severamente pela ira de Satanás e pelo sistema deste 
mundo, cada vez mais entregue às trevas –, será que encontra-
rei meu povo vivendo uma fé verdadeira, de tal modo que 
clamarão a mim incansavelmente, em pura confiança e 
expectativa? Ou o esquema de Satanás de apagar a fé do 
meu povo terá sucesso?”. Ao fazer essa pergunta, Jesus estava 
indicando que a fé não é algo automático. A pergunta deveria 
assombrar nosso coração como um terrível alerta. As forças 
liberadas contra os santos nos últimos dias serão tão gigantes-
cas que perderemos o tipo de fé autêntica que ora até receber 
a resposta? 

A pergunta de Jesus também tem um segundo signifi-
cado mais imediato. Nas entrelinhas, podemos ouvi-lo dizer: 
“Quando eu vier visitá-lo pessoalmente para responder ao 
clamor que você liberou há muito tempo, ainda o encontrarei 
olhando para mim e clamando por mim em plena certeza 
de fé? Ou quando vier responder à sua oração, descobrirei 
que você esmoreceu, perdeu a esperança e decaiu para um 
conformismo silencioso?”.

O Senhor raramente nos fala com antecedência sobre 
quando nos dará a resposta. Ele disse: “Portanto, vigiai, 
porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor” (Mt 24.42). 
Se ele nos dissesse quando nossas orações seriam respondi-
das, não teríamos capacidade de administrar sabiamente essa 
informação. Isso poderia nos quebrar, arruinar, machucar, 
desencorajar ou desorientar. Sob pressão contínua, é natural 

2 De acordo com 1 Pedro 1.10-11, os profetas inquiriram cuidadosamente o Espírito 
de Deus para desvendar tanto a ocasião quanto as circunstâncias da salvação que 
aguardavam de Deus. 
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questionarmos: “Até quando, Senhor?”. Nosso coração busca, 
assim como o dos profetas2, descobrir a maneira e o tempo em 
que Deus pretende cumprir os seus planos. Mas muitas vezes 
nosso entendimento sobre o tempo é turvo. A fé se posiciona 
para que estejamos prontos e alertas em todo tempo para uma 
visitação de Deus, sempre preparados por meio da oração 
incessante. Jesus, quando vieres nos visitar, que nos encontres 
vigiando!

As palavras de Lucas 18.8 citadas no início deste capítulo 
foram apresentadas na forma de uma história poderosa – uma 
parábola que é a principal inspiração deste livro. Ao contá-la, 
Lucas introduz as palavras de Jesus com um comentário 
muito útil: 

Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar 
sempre e nunca esmorecer (Lc 18.1).

Não precisamos interpretar ou conjecturar 
sobre o que Jesus quis dizer ao nos dar a parábola 
de Lucas18.1-8, porque Lucas deixou claro o que 
ele quis dizer já na introdução. Cristo formulou 
a parábola de forma estratégica, explica Lucas, 
para investir poder na vida de oração do seu povo. 
Jesus deseja que oremos sempre e que creiamos 
no cumprimento da Promessa. A oração deve ser 
incessante e incansável até que a resposta venha.

Quando se espera a resposta de Deus à sua oração, a 
grande tentação é desfalecer; ficar desanimado e desencora-
jado a ponto de se desesperar. É desistir da esperança. 

“A oração 
deve ser 

incessante
e incan- 
sável até 

que a 
resposta 
venha.”
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N U N CA  D ES I STA !

É concluir que você não tem o necessário nesse caso para 
mover o céu em seu favor. Decidir que nada vai mudar.

A demora na resposta naturalmente tem a tendência de 
nos fazer esmorecer. “A esperança adiada entristece o coração” 
(Pv 13.12). Essa tristeza do coração é uma resposta humana 
natural quando estamos esperando em Deus por muito 
tempo. Mas então o inimigo vem e adiciona seu combustível 
demoníaco. Ele lança dúvidas e mentiras, fazendo tudo o que 
pode para nos fazer desfalecer. O desafio para permanecer na 
fé diante da demora de Deus pode parecer, algumas vezes, 
quase insuportável. 

Não se engane a respeito disso; há um espírito zombador 
enviado do inferno, como parte da estratégia de Satanás 
para o fim dos tempos, com a intenção de golpear o povo 
de Deus até que desfaleça. Pedro nos alertou que essa voz 
viria “nos últimos dias” dizendo: “Onde está a promessa da 
sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas 
permanecem como desde o princípio da criação” (2 Pe 3.3-4).3 
Em outras palavras, a voz zombadora diz: “Nada mudou. 
Onde está a Promessa da intervenção de Deus? Nada mudou 
porque nada vai mudar. Você está esperando algo que nunca 
vai acontecer”. 

Não existe um cristão dedicado à oração que, agarran-
do-se às promessas de Deus, não tenha ouvido essa voz 
mentirosa zombando e achincalhando. Por essa razão, Jesus 
nos deu essa parábola. Foi elaborada de modo brilhante para 

3 Um ceticismo parecido é articulado em Isaías 5.19, trecho em que os homens dizem a res-
peito do Senhor: “Apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos; aproxime-se, 
manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos”. O salmista expressa sua 
dor ao ter de lidar com este espírito zombador. “Esmigalham-se-me os ossos, quando os 
meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: O teu Deus, onde está?” (Sl 42.10).
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nos dar poder de perseverar confiantes em oração até que a 
resposta seja liberada.

Quanto mais próximo o retorno de Cristo, mais 
difícil será lutar em favor do sobrenatural. O inimigo quer 
que você acredite que, por viver numa era tão empírica, 
racional, pós-moderna e digital, você não pode esperar uma 
intervenção divina. “Milagres podem ter acontecido em 
tempos mais primitivos”, diz a lógica das regiões inferiores, 
“mas, com todo nosso avanço tecnológico e as conveniên-
cias modernas, como podemos esperar uma intervenção 

divina em nosso favor se já temos tanto?” Alguns 
cristãos, rendendo-se a essas baboseiras do 
inimigo, pararam de lutar por curas, milagres, 
provisão divina, libertação e encontros arrebata-
dores com o poder sobrenatural de Deus. 

Por isso, essa parábola é mais relevante e 
crucial hoje do que nunca. Por causa da guerra 
que enfrentamos, precisamos desesperadamente 
da fé que essa parábola produz. 

Voltemos à citação mencionada no início deste capítulo. 

“Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porven-
tura fé na terra?” (Lc 18.8).

Essa parábola, como podemos ver, é sobre a fé; é inteira-
mente sobre a fé. Ter fé, por definição, é orar e continuar 
orando e nunca desfalecer em oração. A oração perseverante 
é, por si só, uma expressão de fé. A única razão pela qual você 
persiste é porque crê. A fé sempre ora; a incredulidade para 

“Ter fé, por 
definição, 
é orar e 

continuar 
orando 
e nunca 

desfalecer 
em oração.”
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N U N CA  D ES I STA !

de orar. Se você tivesse parado de levar seus pedidos a Deus 
ou de agradecer-lhe pela resposta, seria uma evidência de 
que a incredulidade tomou conta do seu coração. A incredu- 
lidade diz: “Minha vida está se esvaindo, preciso fazer algo 
diferente”. Mas a fé diz: “Prefiro morrer a parar de lutar pela 
Promessa”. A fé ora até que a resposta venha. 

Ah, como o nosso coração anseia por tocar a fé que move 
montanhas! Pedro descreve esse tipo de fé como “preciosa” 
(2 Pe 1.1) e “muito mais preciosa do que o ouro” (1 Pe 1.7) 
porque permanece para a eternidade. Cada avanço na fé é 
levado conosco para a era vindoura. Esse calibre de fé é uma 
das maiores e mais desafiadoras buscas da vida de devoção. Se 
fosse tão fácil de obter, mais pessoas a teriam. Por entender a 
dificuldade de alcançar a fé que move montanhas, Paulo nos 
instou duas vezes em suas cartas a “seguir [ou ir atrás] a fé” 
(1 Tm 6.11; 2 Tm 2.22). A escalada é árdua, mas a glória de 
alcançar o alvo faz dela a busca mais nobre, digna das nossas 
melhores energias. 

Rees Howells afirmou: “O propósito da oração é a sua 
resposta”.4 Ele tinha a convicção de que a oração que não 
espera uma resposta é irrelevante. Se alguma geração já 
precisou do tipo de fé que procura respostas às orações, esta 
geração é a nossa! Como o nosso coração anseia pela sublime 
glória que Charles Price chamou de “encontrar o nosso 
Salvador no jardim das orações respondidas”.5

O que mais devemos desejar – a oração respondida – é 
justamente aquilo a que o adversário mais resiste neste tempo 
final. Estamos na principal batalha de todos os tempos. 

4 GRUBB, Norman. O Intercessor; CLC Publications, Fort Washington, PA, 2001, p. 41.
5 PRICE, Charles S. “The Real Faith For Healing” (A verdadeira fé pela cura), North 
Brunswick, NJ:Bridge-Logos Publishers, 1997, p. 4.

Oração Incansável.indd   17 10/19/17   12:09



18

Quando Jesus perguntou se encontraria fé na Terra na ocasião 
de sua vinda, ele estava nos alertando de antemão que a fé 
será muito contestada nos últimos dias. Que o alarmante 
timbre da pergunta de Jesus nos faça lançar fora as cordas 
da letargia, levantar-nos em santa indignação e responder do 
mais profundo do nosso ser: “S-i-i-i-m! Seremos homens e 
mulheres de fé! Não desistiremos do nosso lugar de oração 
e não cairemos em tentação. Nunca vamos parar de suplicar 
pelas promessas. Clamaremos ao céu sem cessar porque cremos 
nas promessas de Deus. Sabemos que tu estás determinado 
a invadir nosso mundo com teu poder ilimitado. Por isso, 
cooperaremos contigo em intercessão até que isso aconteça.” 

Amados, um dia Jesus de fato virá para nós. E, quando 
vier, ele olhará para ver se ainda estamos batalhando pelo 
poder da ressurreição com tenacidade e confiança inabaláveis. 
Se nos encontrar invocando o seu nome em fé genuína, ele 
nos fará justiça contra nosso adversário. Veremos o poder de 
Deus em nossa geração! Portanto, jamais desistiremos.
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