
 

 

Orações para quem reconhece que precisa de ajuda 

Parte da série “ULTIMATO 50 ANOS”, Súplicas de Um Necessitado é uma reedição da obra original, 
celebrando o meio século da revista Ultimato, e a vida e o legado do seu fundador, o pastor Elben César 

 

A experiência do povo de Deus e a nossa própria experiência – tanto na história bíblica como na 
história da igreja – nos mostram que o fracasso, a doença, o distanciamento de Deus e a morte 
estão mais próximos de nós do que podemos imaginar.  
 
Para evitar ou suportar tais acontecimentos, para enfrentar os novos desafios, não há nada 
melhor do que o cultivo da dependência total de Deus na vida diária. 
 
Súplicas de Um Necessitado ajuda o leitor a orar e a apresentar a Deus as suas necessidades, 
medos e desejos mais profundos. 
 
Ora, se não tenho alegria, paz, humildade, poder, tenho, em compensação, o direito de pedir 
abertamente a Deus. Súplicas de Um Necessitado foi escrito para encorajar esse tipo de oração. 

 

Série Ultimato 50 Anos 

A série “ULTIMATO 50 ANOS” celebra meio século de publicação ininterrupta da revista Ultimato, 
bem como a vida e o legado do seu fundador, o pastor Elben César, autor dos volumes da série. 

O primeiros 4 volumes –  Deixem Que Elas Mesmas Falem, Por Que (Sempre) Faço o Que Não 
Quero?, Súplicas de Um Necessitado e A História da Evangelização do Brasil, apresentam a 
reedição das obras originais – com nova identidade visual –, e misturam sabedoria bíblica e 
orientação prática para a vida cristã. 

 

*** 
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Sobre o autor  

Elben César foi o fundador da Editora Ultimato e redator da revista Ultimato até a sua morte, em outubro 

de 2016. É autor de, entre outros, Por Que (Sempre) Faço o Que Não Quero?, Súplicas de Um 

Necessitado, Refeições Diárias com Jesus, Sou Eu, Calvino, Para Melhor Enfrentar o Sofrimento, Conversas 

com Lutero, De Hoje em Diante, História da Evangelização do Brasil, e Práticas Devocionais. Ex-presidente 

da Associação de Missões do Terceiro Mundo e fundador do Centro Evangélico de Missões, do qual era 

presidente de honra, era também jornalista e pastor emérito da Igreja Presbiteriana de Viçosa. 

 
*** 
 
O livro em frases 
 

Livra-me da hesitação, da incredulidade, das crises de fé. Não me deixes esquecer da tua presença. 
*** 

Ensina-me a olhar para cima e não para baixo. Ensina-me a olhar para ti e não para os impossíveis. Ensina-
me a olhar para Jesus e não para a força do vento. 
*** 

Livra-me, pois, da indiferença, da insensibilidade, da impossibilidade, da apatia, dos braços cruzados e das 
pernas trôpegas. 
*** 

Afasta de mim o absurdo de querer que a Palavra se curve diante de mim, para ser usada a meu bel-prazer.  
*** 

Dá-me capacidade para viver e para morrer. Capacidade para aprender e para ensinar. Capacidade para 
beber a água da Fonte e para dessedentar os outros. 
*** 

Ensina-me a me curvar constantemente diante de ti e mencionar em oração um por um dos meus temores. 
Para evitar a ansiedade. 
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