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LIÇÃO 58 - PARA REUNIÕES DE CÉLULA / GRUPOS PEQUENOS  
 

 QUEBRA GELO ( ): O que você mais pedia (ou pede) ao seu pai? Qual era a reação dele? 

 ADORAÇÃO (36 ):     Adorador por Excelência,   “Facilite a adoração” 

 EDIFICAÇÃO: “Pai nosso” - Nosso modelo de oração I 

 OBJETIVO DA LIÇÃO: Ensinar o modelo de oração de Jesus. 

 MEMORIZAR: Salmos 91:15 

 ORIENTAÇÕES PARA O LÍDER: Inicie a reunião sempre  o  or rio e passe pelas 4 etapas da 

reunião (E4). Motive as pessoas a memorizar a Bíblia, envie-lhes o verso da lição 

antecipadamente. 
 
Nestas duas semanas estaremos refletindo no modelo de oração que Jesus nos ensinou.  
 
1) Leia Lucas 5:15, 16 e Marcos 1:35. 

Se Jesus era Deus, e era um com o Pai, por que Ele precisava orar?  

Ele precisava orar para manter comunhão com o Pai; quanto mais nós!. 

O que podemos aprender com o exemplo de Jesus?  

A oração é mais do que um mero ato de pedir para receber algo, a oração é um ato de intimidade 

e de relacionamento. Deus quer relacionar-se conosco através da oração. 

Por que devemos orar se Deus já sabe todas as coisas? 

Esquecemos que apesar de Deus realmente saber de todas as coisas Ele concede bem aos que 

sabem pedir-Lhe com sabedoria (Jo.14:13-14).  
 
2) Leia Mt 6:5-8. Baseado neste texto, quais são as maneiras erradas de orar? 

a) v. 5 – Ser como os hipócritas – “que ostenta aparência religiosa” o erro é chamar a atenção 

para aquele que está orando e não a quem está orando, Deus.  

b) v. 7 – Usar de vãs repetições – o erro aqui é fazer orações decoradas sem pensar ou crer no 

que está orando; como os pagãos (1 Rs 18:26-28) fazem. Obvio que não se trata da repetição de 

alvos, isto é oração incessante.  
 
3) Leia Mateus 6:9.O que será que Jesus quis nos ensinar com a declaração “Pai Nosso”, e 

qual é a importância disso quando oramos? 

Para orar precisamos saber quem é Deus. Deus é Pai e não um pai de um filho único, mas de 

muitos filhos. Isto mostra que esta oração funciona quando vivemos no corpo, inseridos na família 

através das reuniões nos lares. É uma relação de confiança. 
 
4) O que será que Jesus quiz nos ensinar com a declaração “que estás nos céus”? 

Deus reina e governa soberanamente sobre sua criação contudo, Ele se envolve e se relaciona 

conosco. Ele disse em Jeremias 23:23 que é Deus de perto e também de longe. Ele é Deus! é 

muito superior às limitações humanas e seu nome e sua palavra devem ser repeitado. 
 
5) O que será que Jesus quiz nos ensinar com a declaração “Santificado seja o Teu nome”, 

e qual é a implicação disso quando oramos? 

A exaltação a Deus é o objetivo principal do homem. Precisamos compreender que embora Deus 

seja nosso Pai Ele sempre é Deus Santo. Nós santificamos o nome de Deus quando as pessoas 

vêem Deus em nossas vidas, testemunho e relacionamento de temor para com Ele. (Mt.5:16) 
 
Em grupos de três pessoas conversem sobre o ponto mais necessário para a prática cristã em 

nossos dias e orem uns pelos outros e pelos perdidos que estão evangelizando. 
 
 EVANGELISMO - Apelo: Você só se torna filho quando recebe Jesus como seu Salvador! 

 VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, pelo oikos, encontre com o discípulo e evangelize. 

 MISSÕES MUNDIAIS: Orem por Rubia, Safwat e filhos no Sudão, Saúde e trabalho. 


