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1/3/2020 

EBD – Escola Bíblica Dominical 

Professor: Pr. Célio Bezerra 

TEXTO BASE: Hebreus 4:16 

PALAVRAS CHAVE: Oração, vida, fé; 

OBJETIVO: Mostrar a importância da oração no meio da Igreja. 

 

Para entender a passagem 

Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar 

misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. 

Hebreus 4:16 

INTRODUÇÃO:_______________________________________________________________________________ 

Já falamos sobre adoração em vários aspectos, contudo agora nessa série de 

estudos “A igreja centrada na Palavra” focaremos na oração. A teologia precede 

a ética, ou seja, o nosso comportamento, os nossos valores e prioridades são reflexos 

ou expressões do conceito que temos de Deus e da vida. Portanto, quanto mais 

conhecermos pelas Escrituras o Deus que se revelou na Pessoa de Jesus Cristo, 

quanto mais conhecermos o seu ser, os seus atributos, isto determinará à nossa 

maneira de orar, cantar e adorar a Deus.  

O que significa oração? No livro “Orar com o coração”, Edições Paulinas, pág. 24, 

vemos uma definição incrível a respeito da oração: “A oração não se mostra 

verdadeira quando Deus escuta o que se lhe pede. Ela é verdadeira, quando quem 

ora continua orando, até que seja ele mesmo a escutar o que Deus quer. Quem ora 

de verdade, nada mais faz senão escutar. ” Além disso, temo que oração é um dos 

meios de graça pelos quais o crente cultiva um vivificante relacionamento com o 

Deus vivo. A oração é indispensável na devoção pessoal. Envolve conversar e ter 

comunhão com Deus. Nesta comunhão, apresentamos a Deus nossos desejos 

íntimos.  

TEMA: A IGREJA CENTRADA NA PALAVRA 

LIÇÃO: O QUE É ORAÇÃO? 
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1. A ORAÇÃO É ESSENCIAL PARA VIDA CRISTÃ_____________________________________________ 

A oração assemelha-se a conversar com Deus face a face. O Antigo Testamento 

apresenta numerosos exemplos: Gênesis 18.23, Êxodo 5.22, 6.1,10,12,28-30; 

Deuteronômio 3.23-26; Salmo 27.8. O Novo Testamento apresenta um sumário da 

oração em Atos 13.1-2. Pedir a Deus as boas coisas que Ele tem prometido aos seus 

filhos é uma parte vital da oração (Mt. 7.7,11; Lc 11.5-13; Cl 1.9-12; Tg 1.5-6). De 

acordo com Filipenses 4.6-7, a oração é uma chave para que o crente experimente 

a paz de Deus. Ela 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). Falar com Deus é uma 

preciosa e indivisível dádiva do cristão. Desperdiçar a oportunidade de falar com 

Deus e ouvi-lo, quando estamos em oração, é um atestado de enfermidade 

espiritual, cujo tratamento requer urgência (Is 55.6; Jr 29.13). Como a vida cristã se 

sustentam sem a prática da oração, isto é, como servir ao Senhor sem nos 

relacionarmos verdadeiramente com Ele?  

1 – Orar é basicamente apresentar a Deus, mediante Jesus Cristo e com a ajuda do 

Espírito Santo, nossos desejos, necessidades, confissão de pecados, intercessões, 

agradecimentos. A razão é que somente o Deus Triúno conhece nossos corações e 

é capaz de atender os pedidos e o único que pode perdoar pecados. Portanto, não 

há qualquer fundamento bíblico para dirigirmos nossas orações a quaisquer 

criaturas, vivas ou mortas, mas somente ao Deus Triúno (2 Sm 22:32; 1Rs 8:39; Is 42:8; 

Sl 65:1-4;145:16,19; Mq 7:18-20; Mt 4:10; Lc 4:8; Jo 14:1; At 1:24; Rm 8:26-27; Jo 14:14 e 

dezenas de outros textos que falam de nos dirigirmos a Deus). 

2 – O Novo Testamento nos ensina que devemos orar a Deus em nome de Jesus 

Cristo. A razão é que o pecado nos afastou de Deus e não podemos nos aproximar 

dele por nossos próprios méritos. Jesus Cristo é o único, na terra e no céu, que foi 

constituído pelo próprio Deus como mediador entre ele e os homens. Não há 

qualquer base bíblica para se chegar a Deus em oração pela mediação de 

qualquer outro nome. A Bíblia nos ensina que “não há outro nome dado aos 

homens” (At 4:12) e que “há somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus 

Cristo” (1Tim 2:5). (Ver ainda Jo 14:6; Ef 3:12; Cl 3:17;Hb 7:25-27;13:15). 

3 – Orar em nome de Jesus é nos achegarmos a Deus confiados nos méritos de Jesus 

Cristo e no perdão de pecados que ele nos conseguiu por meio de sua morte na 

cruz. É pedir a Deus com base nos merecimentos de Cristo e não nos nossos. É 
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renunciar a toda justiça própria e chegarmos esvaziados de nós mesmos diante de 

Deus, nada tendo para oferecer em nosso favor a não ser a obra daquele que 

morreu e ressuscitou por nós. Onde não houver esta disposição e atitude, invocar o 

nome de Jesus é vão. O nome de Jesus não é um talismã ou uma palavra mágica, 

ou a senha para desbloquear as bênçãos de Deus. Não funciona nos lábios 

daqueles que ainda confiam em si mesmos e na sua própria justiça, ainda que 

repitam este Nome dezenas de vezes em oração (Mt 6:7-8; 7:21; Lc 6:46-49; Jo 

14:13,14; At 19:13-16; 1Jo 5:13-15; Hb 4:14-16). 

4 – Embora possamos pedir a Deus qualquer coisa que desejarmos, todavia, só 

deveríamos orar por aquelas que trazem a maior glória de Deus, que promovem o 

crescimento do Reino de Deus neste mundo e que são para nosso bem, sustento, 

proteção, alegria, bem como de nosso próximo. Foi isto que Jesus nos ensinou a pedir 

na oração do “Pai Nosso” (Mt 6:9-13), além de outras coisas afins (Lc 9:11-13). Assim, 

é tentar a Deus orarmos por coisas ilícitas e pedir coisas que Ele declara, na Bíblia, 

serem contra a sua vontade (Tg 4:1-3; Mt 20:20-28). 

5 – Em nossas orações, deveríamos nos lembrar de orar por outras pessoas. A Bíblia 

nos ensina a pedir a Deus pelos irmãos em Cristo, pela Igreja de Cristo em todo o 

mundo, pelos governantes, por nossos familiares e pessoas de todas as classes, 

inclusive pelos nossos inimigos. Todavia, não há qualquer base bíblica para orarmos 

pelos que já morreram ou oferecer petições em favor dos mortos (Gn 32:11; 2Sm 7:29; 

Sl 28:9; Mt 5:44; Jo 17:9 e 20; Ef 6:18; 1Tm 2:1-2; 2Ts 1:11; 3:1; Cl 4:3). 

6 – Deus nos encoraja a trazer diante dele as nossas petições. Todavia, ainda que a 

eficácia de nossas orações dependa exclusivamente dos méritos de Cristo, Deus nos 

ensina em sua Palavra que há determinadas atitudes nos que oram que fazem com 

que ele não atenda estas orações, como brigas entre irmãos, mundanismo e 

egoísmo, tratar mal a esposa, pecados ocultos, incredulidade e dúvidas, falta de 

perdão a quem nos ofende, hipocrisia, v0ãs repetições, entre outras coisas (Mt 5:23-

24; Tg 4:1-3; 1Pe 3:7; Sl 66:18; Pv 28:13; Is 59:1-2; Tg 1:6-7; Mt 6:14-15; Mt 6:5; Mt 6:7-8). 

Por outro lado, se nossas orações são respondidas, isto não se deve à nossa 

santidade, mas à graça de Deus mediante Jesus Cristo, que nos habilita a viver de 

forma agradável a ele (1Jo 3:21-22), e ao fato de que as orações, por esta mesma 

graça, foram feitas de acordo com a vontade de Deus (1Jo 5:14). 
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7 – Deus requer fé da parte dos que oram (Hb 3:12; 11:6; Jer 29:12-14; Tg 1:5-8; 5:15). 

Esta fé é uma simples confiança de que Deus existe, que ele nos aceitou plenamente 

em Cristo e que é poderoso para nos dar aquilo que pedimos, ou então, nos dar 

muito mais do que imaginamos (Hb 4:14-16). Orar com fé é trazer diante de Deus 

nossas necessidades e descansar nele, confiantes que ele responderá de acordo 

com o que for melhor para nós (1Jo 5:14-15). Orar com fé não significa determinar a 

Deus que cumpra nossos pedidos, ou decretar, como se a oração tivesse um poder 

próprio, que estes pedidos aconteçam. Orações não geram realidades espirituais e 

nem engravidam a história. É Deus quem ouve as orações e é Ele quem decide se 

vai respondê-las ou não, e isto de acordo com sua vontade e propósito de sempre 

nos fazer bem. 

II. A AÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NA ORAÇÃO DO CRENTE__________________________________ 

1. O Espírito Santo é intercessor. O filho de Deus nunca está sozinho quando ora. Há 

alguém nomeado pelo Senhor para ajudá-lo: O Espírito Santo (Jo 14.16). A maior 

segurança que o crente possui, é saber que a sua oração é orientada na 

dependência do Santo Espírito. O Divino Consolador nos ajuda a orar! 

2. O Espírito Santo nos socorre na oração. Ele junta-se a nós em nossas intercessões, 

a fim de moldar a oração que não pode ser compreendida pelo entendimento 

humano. Da mesma maneira que Jesus Cristo intercede por nós no céu (Rm 8.34), o 

Espírito Santo, que conhece todas as nossas necessidades, intercede ao Senhor 

pelos salvos (Rm 8.27). 

3. O Espírito Santo habita no crente. Ser habitação do Espírito significa que Deus está 

presente na vida do cristão, mantendo uma relação pessoal com ele. Nós somos o 

templo do seu Espírito Santo (1 Co 6.19)! Nesse sentido, o Consolador torna a oração 

adequada à vontade de Deus. Ele conhece todas as nossas necessidades, anseios, 

pensamentos, falhas, sentimentos, desejos, frustrações e intenções. O Espírito Santo 

geme pelo crente com gemidos inexprimíveis diante de Deus (Rm 8.26,27). 

Intercessão, socorro e habitação caracterizam a ação do Espírito Santo na vida do 

crente. 

 

III. COMO DEVE O CRENTE CHEGAR-SE A DEUS EM ORAÇÃO________________________________ 

1. Reverentemente. É necessário o crente dirigir-se a Deus de modo respeitoso, 

agraciado, confiante e obediente. Só Deus é digno de toda a honra, glória e louvor. 
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Ele é Único, Eterno, Supremo, Majestoso, Todo-Poderoso, Santo, Justo e Amoroso. A 

reverência voluntária a Deus e o seu santo temor em nós sufocam o orgulho, que é 

tão comum no homem e muitas vezes encontra-se disfarçado externamente nele, 

mas latente em seu interior. 

2. Honestamente. Quando o crente, convicto pelo Espírito Santo e segundo a 

Palavra de Deus, arrependido confessa seus pecados, erros, faltas e fraquezas, os 

impedimentos são removidos para Deus agir em seu favor. Ele torna-se alvo das 

misericórdias divinas (Pv 28.13). 

O crente deve fazer constantes avaliações em sua obediência à vontade de Deus. 

Dessa atitude, dependem as respostas de suas orações (1 Jo 3.19-22; Jo 15.7; Sl 

139.24). 

3. Confiantemente. Todo crente necessita aproximar-se com fé do altar da oração 

e crer que Deus é galardoador dos que O buscam (Hb 11.6). Orar com fé consiste 

em apresentar suas necessidades ao Pai celestial e descansar em suas promessas. 

Assim, demonstramos estar convictos do que Jesus disse quanto ao que pedimos ao 

Pai em Seu nome: “Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei” (Jo 14.14). 

Entretanto, todo crente deve ter em mente que Deus é soberano e age como quer, 

concedendo ou não o que Lhe pedimos. Ele conhece os seus filhos e sabe o que é 

melhor para nós (Jo 10.14,15). 

O crente deve chegar-se a Deus em oração: reverentemente, honestamente e 

confiantemente. 

IV.CONCLUSÃO__________________________________________________________________ 

A gratidão, a segurança, a firmeza, a sabedoria e a confiança do crente aumentam 

à medida que este estabelece uma vida de constante oração. Qualquer aspecto 

ou expressão da vida cristã que não passe pelo altar da oração, requer providência 

do crente. Tudo na vida do crente deve estar sob o controle e providência de Deus. 

Cheguemos, então, com confiança ao trono da graça (Hb 4.16). 

V. APLICAÇÃO________________________________________________________________________ 

1. Em um relacionamento verdadeiro não podemos abrir mão da comunicação e 

a oração é o meio pelo qual falamos com Deus; 

2. Podemos orar pedindo, desde que essa petição sempre seja aquela que atribui 

mais glória ao nome de Deus; 
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3. A oração muda e direciona o nosso coração a favor da vontade de Deus 

revelada nas Escrituras; 

4. Temos um auxílio em oração, o Espírito Santo nos auxilia nas fraquezas e quando 

não sabemos como orar devidamente; 

5. Na oração devemos ser reverentes, honestos e confiantes pois estamos diante de 

um Deus Santo, justo e misericordioso; 

6. A oração é sinal de saúde e vida na vida cristã, a oração é o respirar da alma; 

 


