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Introdução: O segundo meio particular da graça é a oração. O que significa 
oração? É um dos meios pelos quais o crente cultiva um vivificante 
relacionamento com o Deus vivo. A oração é indispensável na devoção pessoal. 
     Cristo ofereceu ao seu povo um modelo para ajudá-los na oração. Em geral, 
tem sido chamada de “Oração do Pai Nosso” e se encontra em Mateus 6.9-13 e 
Lucas 11.1-4. (Ler os dois textos) Este modelo de oração não foi dado com o 
propósito de ser repetido, como um ritual, quer em particular, quer em público. 
Recitar esta oração não remove nossa obrigação de orar. Cristo a ensinou para 
que os crentes saibam como orar adequadamente. Há seis petições nesta oração: 
as três primeiras estão relacionadas às prioridades de Deus, as três últimas 
vinculam-se às nossas necessidades. Nesta oração-modelo, o Senhor Jesus nos 
ensina que, antes de suplicar por nossas necessidades, temos de orar pelas 
prioridades divinas.  
Vejamos alguns princípios para  ter uma vida de oração: 
 
1 – Na oração pedimos a Deus as boas coisas que Ele tem prometido aos seus 
filhos -  É  parte vital da oração (Mt. 7.7,11; Lc 11.5-13; Cl 1.9-12; Tg 1.5-6). 
Você acredita que seus pedidos de oração, estão em concordância com o que 

Deus deseja para sua vida? 

 
2 - A Oração é uma chave para que o crente experimente a paz de Deus – Leia  
Filipenses 4.6-7. 
Quando você esta ancioso(a) a oração é o sua primeira ação? 

 
3 – A oração é também um meio que facilita a nossa rendição à vontade de 
Deus - (ver o exemplo do Senhor Jesus em Mateus 26.39,42,44). Deus não nos 
proíbe de pedirmos o que queremos. Mas precisamos pedir que a vontade de 
Deus seja feita.  
Você acredita que a vontade de Deus para sua vida é SEMPRE boa? 

 
Conclusão: Todos aqueles que experimentaram o novo nascimento, possuem o 
desejo de orar. Mesmo os que acreditam que não sabem ora. A bíblia nos afirma 
que nenhum de nós sabe orar, mas que o Espirito Santo nos assiste nessa horas. 
Romanos 8:26 - E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas 

fraquezas; porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o 

mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 

Assim sendo, Deus em sua infinita sabedoria proveu para nós, uma maneira 
maravilhosa para que todos pudessem se relacionar com Ele. Deus proveu a 
oração. Não importa como você se sente Deus te ouve.  

 

 

 

 

Quebra gelo: Você já falou 

sozinho na rua?  

Perguntas para 

compartilhar: 

1º Você costuma orar? 

2º O que você sente 

quando ora? 

3º O que você 

aprendeu hoje? 

PROPÓSITOS DE 

ORAÇÃO! 

a) Cada participante 

deverá apresentar seus 

pedidos.  

b) Oração pela casa 

anfitriã e pela 

multiplicação do GCEU.  

c) Oração por nossa igreja, 

seus pastores e líderes. 

d) Oração especial por 

nosso bairro, cidade, e 

País. 

Agosto: Retiro do 

Coração Abrasado 

16, 17 e 18/2019 
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