
ASSUNTO DA SEMANA: Aprenda a orar com Jesus 

Curitiba, 03 de Abril de 2022. 

Objetivo do encontro: Reforçar a arma que o Cristão tem a sua disposição que é a Oração, a conversa direta com o 

nosso Pai. Comente sobre o maior valor para nós que cremos em Jesus e Deus, que é estarmos em comunhão 

constante com Ele, por meio de uma conversa sincera e particular, é o momento de derramamento e de estar 

compartilhando, seja alegria ou tristezas, ou simplesmente nosso coração. 

Para o líder: Temos que resgatar um valor essencial para a nossa vida que é a oração, durante a campanha valorize 

sempre para que cada um, a família, ou o grupo de amigos, possam estar se dedicando a orar, a qualquer momento 

ou lugar.  

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Qual é a sua percepção? 

Material: Passe o vídeo do 3 palavrinhas – TOC TOC TOC (https://www.youtube.com/watch?v=80NHdIPpj-8).  

Dinâmica: Peça que cada um comente tudo o que viu e sentiu com a música e o desenho. Estimule para que cada um 

detalhe o que percebeu e o que entendeu (por exemplo: o desenho das portas, a letra da música etc.). Depois que 

todos participarem, comente que quando falamos abertamente e colocamos os detalhes daquilo que vimos e 

sentimos, permite com que os outros saibam o que passa no nosso coração, assim é a oração quando estamos 

falando abertamente com Deus.  

1. Eu me rendo https://www.youtube.com/watch?v=5YI-RsvLyNE     

2. Leia: Salmo 122, qual o versículo que mais te chamou atenção e por quê? 

3. Em oração, lembre-se de todas as bênçãos recebidas na célula no ano passado e agradeça à Deus por tudo. 

4. Amigo de Deus https://www.youtube.com/watch?v=igosop8hL7o 

 O RESUMO DA MENSAGEM: Aprenda a Orar com Jesus – Campanha B.O.M. 

Mateus 6:5-8 – Pr. Paschoal Piragine Junior 

INTRODUÇÃO  

Estamos na campanha de oração Bom é Seguir a Jesus, na qual a ênfase do discipulado está focada em três 

elementos essenciais na vida de um Cristão: a bíblia, a oração e a missão. Hoje o nosso propósito é estudar a oração, 

no texto que vamos meditar nos apresenta os contrastes que Jesus fez, com dois tipos de orações que ele via em seu 

tempo, que segundo o seu ensino, eram ineficazes e não surtiam qualquer efeito diante de Deus: a oração do 

hipócrita que tem a MOTIVAÇÃO errada para orar, e a oração do pagão que tem a FORMA errada para orar. Então 

vamos aprender com estes contrastes, de como devemos orar: 

https://www.youtube.com/watch?v=80NHdIPpj-8
https://www.youtube.com/watch?v=5YI-RsvLyNE
https://www.youtube.com/watch?v=igosop8hL7o


I. Não ore como um hipócrita: O ponto principal aqui, não é o jeito como se ora, mas a motivação que nos leva a 

oração. Jesus ao citar os escribas e fariseus, comenta que eles não desejavam intimidades com Deus, mas queriam 

apenas ser notados como pessoas espirituais e religiosamente destacadas. Então, quais são os tipos de motivações 

que nos devem mover em direção a real oração?  

a. A oração que revela a intimidade com o Senhor (v. 5-6): Quando estamos a sós com Deus, desfrutamos da 

sua vontade e seu poder, e Ele nos marca com a sua glória. A oração é o lado afetivo e experiencial da nossa 

fé.   

b. Exclusividade: Nossa vida de oração não pode ser apenas pública, queremos ser especial para o Pai. Orar 

com a porta fechada em secreto, é desejar buscar a exclusividade e demonstrar a exclusividade de Deus, isto 

nos traz fé, coragem e discernimento para a nossa vida cristã. 

c. Busca de resposta do Pai: quando buscamos este tipo de oração nos colocamos diante de Deus para buscar 

uma resposta para as nossas questões, foi este tipo de atitude que Jesus incentivou para que tivéssemos toda 

vez que orássemos (Lc 11: 9-13).  

O que significa para você “ter intimidade com Deus”? O que significa dar exclusividade para o nosso Pai? 

Como podemos esperar uma resposta do nosso Senhor?  

II. Não ore como um pagão: O segundo contraste que Jesus nos apontou, tem a ver como os pagãos oravam, por 

meio de frases que sempre se repetiam continuamente.  Jesus espera que busquemos a atitude certa para orar, 

como: 

a. Espiritualidade ao invés de religiosidade: As repetições de um mantra ou de uma reza não geram em nós 

espiritualidade, mas somente religiosidade. Por isso quando orar, não fale palavras sem nexo, nem para você e 

nem para Deus, simplesmente converse com o pai. Busque-o em espírito e com sinceridade de coração 

b. Transparência: quando oramos de coração aberto, Deus nos revela o que vê, não só em nossas palavras, 

mas nos pensamentos e nas intenções do nosso coração. Orar é se deixar tratar pelo Pai. 

c. Confiança: quando oramos confiados no amor, na sabedoria e na graça de Deus, não somente receberemos 

dele o melhor por meio de seu Espírito Santo em nossos corações, mas Ele revela os pensamentos e as 

intenções do nosso coração. 

O que significa religiosidade para você? Qual a diferença entre espiritualidade e religiosidade? Sempre orar 

repetindo frases é estar em sintonia com Deus? Por que? 

Conclusão: 

A promessa que recebemos de Jesus é que o nosso pai ouvirá, responderá e recompensará os seus filhos que assim o 

buscam. Oração é mais do que religiosidade; é a parte afetiva de um relacionamento fundamentado na graça e no 

amor do pai. Por isso ore. 

Checagem:  

O que lhe falta para que possa estar em intimidade com Deus? Você procura abrir o teu coração quando fala com o 

pai em secreto para expressar tudo que acontece? Você procura buscar espiritualidade ou ser um mero religioso?  

Vamos ler diariamente os capítulos do livro da campanha, com o nosso alvo de oração? Com aquele visitante da 

célula? Ou com algum colega de trabalho ou de algum grupo que participamos? Se não for possível se encontrar 

fisicamente, lembre-se que ainda temos todas as nossas ferramentas de internet. O importante é buscar um 

momento de comunhão. 

Oremos: Pelos refugiados expatriados da Ucrânia, para que sejam acolhidos aonde estiverem e que Deus provenha 

tudo que seja necessário para recomeçar suas vidas. Pelos voluntários e missionários que estão em áreas de risco ou 

de guerra, para que estejam protegidos e ungidos pelas mãos de nosso Pai. Pela nossa campanha de oração e pelos 

nossos visitantes, para que Deus faça o mais abundantemente além com eles, trazendo bênçãos para todos que 

estão participando. 


