
 

 

8 de março de 2020  Página 1 

 

 

 

8/3/2020 

EBD – Escola Bíblica Dominical 

Professor:  

TEXTO BASE: 1 Ts 5.17 

PALAVRAS CHAVE: oração, atributos, necessidade; 

OBJETIVO: Mostrar a necessidade e a urgência de nos tornamos oradores intencionais;  

 

Para entender a passagem 

 

Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai, ao mesmo tempo, 

também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de 

Cristo, pelo qual também estou algemado; para que eu o manifeste, como devo fazer. 

Colossenses 4.2-4 

 

INTRODUÇÃO:____________________________________________________________________ 

A necessidade de orarmos se evidencia principalmente no fato de sermos finitos e limitados. 

Por esta razão, somos facilmente consumidos pelas pressões do mundo. Há várias ameaças 

que buscam nos tragar em nosso cotidiano. Diante disso, a oração é o recurso deixado por 

Deus e o meio adequado de nos prepararmos para a vontade d´Ele. Quando oramos, o 

nosso coração é modificado, isso quer dizer que nem sempre seremos atendidos conforme 

pedimos, mas sempre seremos atendidos de acordo com a boa, agradável e perfeita 

vontade de Deus (Rm 12.2). Sendo Deus imutável, devemos então, logicamente, 

compreender que por mais que não entendamos por vezes algumas situações que 

passamos, mas o Senhor tem cuidado dos seus. Gostaríamos de destacar três verdades 

nessa lição: 1. Devemos nos manter em oração diante das várias ameaças que buscam nos 

tragar; 2. Devemos fortalecer nossa fé por meio da oração reconhecendo a vontade de 

Deus e seus atributos; 3. Nisso tudo, devemos compreender a necessidade da oração.  

1. MANTENDO-SE EM ORAÇÃO DIANTE DE AMEAÇAS QUE BUSCAM NOS TRAGAR_________ 

TEMA: A IGREJA CENTRADA NA PALAVRA 

LIÇÃO: A NECESSIDADE DA ORAÇÃO 



 
 
 

 

 

8 de março de 2020  Página 2 

Se estivéssemos dispostos a compreender verdadeiramente as ameaças presentes em 

nosso cotidiano, estaríamos tão imediatamente nos pondo de joelhos para orarmos. Mas, 

devido a uma cultura imediatista, a qual estamos inseridos, oramos somente em 

decorrência de um problema evidente e emergente.  Geralmente esperamos o caos e aí 

então oramos. A dinâmica de nossas vidas nos leva a negociar prioridades e na lista de 

prioridades o item oração se encontra na parte menos importante. Na verdade, como já 

dissemos, a oração passou a ser semelhante a uma lâmpada mágica onde Deus “seria o 

gênio” a conceder desejos em meio as nossas angustias, quando na verdade deveria ser 

uma prática constante (cf.  1 Ts 5.17); 

Com isso, queremos denunciar a falta de intencionalidade que muito cristão tem para com 

a prática da oração. Ao nos atentarmos para o texto tão conhecido de Romanos 12. 2 

somos convocados a um não-conformismo: “não vos conformeis com este século...” Isso, 

por que corremos o risco real de enxergamos este século, essa configuração atual de estilo 

de vida, como confortável e adequada e não haveria aparentemente nada de errado.  

A correria do dia-a-dia, as agendas lotadas, o senso de urgência. Dizem que a invenção 

mais revolucionária foi o relógio que modificou totalmente o estilo de vida do homem em 

qualquer época (sugestão didática: filme “o preço do amanhã”).  Nessa história toda 

teríamos que abrir mão de algo. Não deveríamos negociar a oração, mas fizemos dela o 

lado “mais fraco” e “dispensável” dessa história.  

Diante de uma sociedade de cultura imediatista, pragmática, deveríamos, ao invés de 

tragados, cultivarmos uma vida de oração em meio a tanta correria. Não nos conformar é 

também nesse sentido, entender que orar é cultuar (cf. Lc 2. 36 -38) e significa ser 

transformado tendo a mente renovada. Nossa mente (na antropologia bíblica coração)  se revela 

como a fonte de nossas verdadeiras intenções e ao orarmos temos diante de nós um 

diagnóstico, aliás, “o que minha oração pode revelar a respeito de mim?” Deveria ser uma 

pergunta a nos fazermos costumeiramente. Este presente século nos apresenta várias 

ameaças como o narcisismo, o pluralismo, o inclusivismo, o relativismo entre outras 

ameaças. Mas, gostaríamos por hora de destacar o pragmatismo como uma severa 

ameaça, pois esta é a filosofia de que só devemos fazer o que dá certo e com o menor 

“gasto” de tempo possível! Contudo, oração é investimento! 

 

a) Foi o apóstolo Paulo quem escreveu aos crentes de Tessalônica a exortação “orai sem 

cessar” (1 Tessalonicenses 5:17).  

“Orai sem cessar” significa orar com persistência e constância. A expressão “orai sem 

cessar” simplesmente ensina que devemos manter a regularidade em nossa vida de 
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oração (Lucas 18:1-8). Não devemos permitir que nossa atitude e disposição para a 

oração sejam vacilantes. 

Orai sem cessar é um imperativo, uma exortação e uma inspirada instrução. Na Parábola 

do Juiz Iníquo, por exemplo, Jesus ensinou sobre a eficácia da oração perseverante e 

incessante (Lucas 18:1-8). O mesmo princípio também é ensinado na Parábola do Amigo 

Importuno (Lucas 11:5-8). O fato é que o próprio Deus por meio do autor inspirado nos alerta 

a respeito da necessidade da oração (cf. Cl 4.2-4). Ser incessante e perseverante na oração 

não significa que Deus irá fazer o que pedimos, pois devemos sempre orar conforme a Sua 

Soberana vontade. Mas, Temos a promessa de Deus que nossas orações não são em vão, 

mesmo se não recebemos especificamente o que pedimos (Mateus 6:6; Romanos 8:26-27).  

Diante dessa verdade que por vezes a oração é negligenciada entre nós os discípulos de 

Cristo. Sendo ao mesmo tempo verdade que a necessidade da oração é uma exortação 

da parte do próprio Deus. Deveríamos ser honestos ao nos perguntar que tipo de 

“transformação de mente” ocorreu em nossos corações pois, que discípulo pode conviver 

por muito tempo com o fato de não atentar as palavras do seu mestre? Quão saudável é 

um relacionamento sem comunicação? A necessidade da oração se encontra na 

necessidade que um discípulo tem de submeter-se a Deus. 

II. A VONTADE DE DEUS E SEUS ATRIBUTOS__________________________________________________ 

É sabido que existem pessoas que só pedem em meio as situações adversas e 

problemáticas, por outro lado, temos aqueles que pedem sem conhecer a vontade e o 

Deus a quem pedem.  

Em João 14. 13-14 temos um texto muito conhecido que muitos distorcem. O texto diz: “E 

tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o pai seja glorificado no Filho. 

Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei.” 

Por ocasião deste texto, muitos pensam que ao pedir qualquer coisa, ao falar “em nome 

de Jesus”, o pedido feito deveria ser atendido. Mas como bem destaca John Piper: 

“Perceba que existe uma conexão diretamente proporcional entre o quanto as nossas 

mentes estão moldadas pelas Escrituras e o quanto as nossas orações são respondidas. 

Jesus disse, " Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo 

o que quiserdes, e vos será feito" (João 15:7). ” 

Somente aqueles que tem a palavra habitando abundantemente em seus corações 

poderão ter seus pedidos atendidos, isso pelo fato de que não nos frustraremos quando 

orarmos a Palavra de Deus.  

a) Devemos orar a Palavra (as promessas) de Deus 

Orar as Escrituras significa orar o que Deus falou; está registrada nas páginas da Bíblia. 

Vejamos, o primeiro caso de oração registrado na Bíblia, encontra-se em Gênesis 4, fora 
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do Jardim do Éden (cf. Gn 4. 25,26). Na ocasião, Eva ora agradecendo a Deus pois Ele 

concedeu a ela um filho, de nome Sete, do qual de sua descendência viria a nascer o 

Salvador que esmagaria a cabeça da Serpente. Podemos ver que o conteúdo da 

oração de Eva é justamente a Palavra de Deus, ela ora o que está hoje registrado em 

Gênesis 3.15; Orar as Escrituras é orar as promessas de Deus, que estão confirmadas pelo 

caráter de Deus.  

Em Tiago 4.13 vemos curiosamente o tipo de oração que Deus não responde. Tiago 

observa que no convívio da Igreja, algumas dificuldades podem surgir no 

relacionamento entre os irmãos. E, destacando estas lutas, ele observa que as orações 

daqueles irmãos não estavam sendo respondidas, porque os seus pedidos eram maus. 

Existem alguns critérios que impedem que as nossas orações sejam respondidas, e um 

deles é quando há egoísmo naquilo que pedimos. Deus é santo e justo, e nossas orações 

devem ser baseadas nesta verdade. Deus não responderá orações que visam exaltar o 

homem ou envergonhar outra pessoa. Devemos pensar que o propósito maior por trás 

de nossas orações é o "venha o teu reino, seja feita Tua vontade". Se nossa oração não 

se enquadra nos propósitos soberanos de Deus, Ele não responderá. 

 

b) Devemos orar os atributos de Deus  

Devemos conhecer o Deus a quem oramos. Devemos orar os seus atributos. Poderíamos 

explorar sistematicamente cada atributo de Deus, mas vamos explorar os atributos de 

Deus na oração modelo. Estamos falando a respeito da necessidade de orar e quando 

os discípulos pedem ao Senhor que os ensinem a orar, isso expressa o fato de eles 

compreenderem essa extrema necessidade (vf. Lc 11. 1-4); 

Vamos ver de perto na perspectiva dos atributos a oração modelo ensinada por Jesus 

(Mateus 6: 9-13); 

 

Então Jesus lhes disse:  - quando vocês orarem, digam: 

Pai nosso -  Um Deus pessoal, isto é, imanente 

Que estás nos céus -  Um Deus grandioso, isto é, transcendente 

Santificado seja teu nome – Santo 

Venha o teu reino -  Um Deus que governa todas as coisas 

Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu – Soberano sobre todas as esferas  

O pão nosso de cada dia nos dai hoje – Provedor 

Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores – Misericordioso  

Não nos deixes cair em tentação – Sustento de tudo e todos 

Mas livra-nos do mal – Bom  
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Por que teu é o reino, o poder e a glória – Soberano sobre todas as esferas 

Pra sempre – Eternidade  

Amém!  

Nosso objetivo nessa lição não é exaurir toda a riqueza que há na ração modelo de 

Jesus, faremos isso em outro momento, mas nesse primeiro momento destacar os 

atributos presentes nessa oração e como ela por completo aponta para um Deus 

glorioso! 

III. A NECESSIDADE DA ORAÇÃO _________________________________________________________ 

Embora seja verdadeiro que enquanto estamos apáticos ou invisíveis à nossa miséria, Ele 

desperta e fica atento para usar e às vezes até auxiliar-nos sem que tenhamos pedido; é 

para nosso interesse, portanto, que precisamos suplicar-Lhe constantemente: 

1 – Primeiramente, para que nosso coração possa sempre estar inflamado com um contínuo 

e ardente desejo de buscá-Lo, amá-Lo e servi-Lo, enquanto nos acostumamos a 

recorrermos somente a Ele, como uma âncora sagrada, em cada necessidade. 

2 – Além do mais, para que nenhum desejo, não nos leve a fazer algo vergonhoso diante 

dEle, ou para evitar que algo entre em nossas mentes, enquanto aprendemos a colocar 

todos os nossos desejos à Sua vista e, desse modo, derramarmos nosso coração diante dEle. 

3 – E também, para que possamos estar preparados a receber todos os Seus benefícios com 

verdadeira gratidão e ação de graças, pois são nossas orações que nos fazem lembrar que 

elas procedem de suas mãos. 

4 – Igualmente, para que uma vez tenhamos alcançado o que Lhe pedimos nos 

convençamos de que Ele ouviu nossos desejos, e por eles sejamos muito mais fervorosos em 

meditar sobre Sua liberalidade, e, às vezes, desfrutarmos com muito mais alegria das 

misericórdias que nos tem feito, compreendendo que as temos alcançado mediante a 

oração. 

5 – Finalmente, a fim de que o uso e a experiência confirmem em nós, conforme a nossa 

capacidade, Sua providência, compreendendo que não somente promete que jamais nos 

faltará, que por Sua própria vontade nos abre a porta para que no momento da 

necessidade possamos propor-lhe nossas petições e que não nos desapontará se divertindo 

com Seu povo com palavras vãs, prova-nos ser uma ajuda presente e real. 

 

Por todos estes motivos nosso misericordiosíssimo Pai jamais está ocioso nem dormita, não 

obstante freqüentemente pareça assim fazer, é desse modo, no entanto, que Ele pode nos 

exercitar, a pedir-Lhe e importunar-Lhe, pois, de outro, estaríamos sonolentos e indolentes, 

e não pediríamos, e nem seriamente Lhe rogaríamos por nada para nosso próprio bem. 
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FONTE: Institutas da Religião Cristã – Livro Terceiro,Cap.XX – Intitulado: Da Oração. – João 

Calvino. 

IV.CONCLUSÃO__________________________________________________________________ 

Queremos concluir de forma idêntica ao nosso devocional semanal, isto deverá ficar 

cravado em nossos corações: 

A falta de oração demonstra a falta de fé e a falta de confiança na Palavra de Deus. Nós oramos para 

demonstrar nossa fé em Deus, que Ele fará assim como prometeu em Sua Palavra, e que abençoará 

nossas vidas abundantemente mais do que podemos pedir ou esperar (Efésios 3:20). 

A oração é nosso primeiro meio de ver a obra de Deus na vida de outros. Por ser nosso meio de nos 

“ligarmos” ao poder de Deus como se nos ligássemos em uma tomada, é nosso meio de derrotar nosso 

inimigo e seu exército (Satanás e seu exército) que, por nós mesmos, não teríamos forças para vencer. 

Por isto, que Deus nos encontre sempre perante Seu trono, pois temos um Sumo Sacerdote no céu que 

pode se identificar com tudo o que passamos (Hebreus 4:15-16). Temos Sua promessa de que “A 

oração feita por um justo pode muito em seus efeitos” (Tiago 5:16-18). 

Que Deus possa glorificar Seu nome em nossas vidas conforme creiamos Nele de forma suficiente 

para que venhamos sempre a Ele em oração.  

(acesso em: https://www.gotquestions.org/Portugues/por-que-orar.html) 

V. APLICAÇÃO________________________________________________________________________ 

1. Orar a Deus também é prestar culto, ou seja, servir ao Senhor; 

2. Devemos nos manter em oração diante das várias ameaças que buscam nos tragar; 

3. Devemos fortalecer nossa fé por meio da oração reconhecendo a vontade de Deus e 

seus atributos; 

4. Não devemos suplantar a vida de oração em detrimento de outros compromissos;  

5. A oração revela o nosso coração. Como temos orado?  

6. Devemos orar com persistência e constância; 

7. Devemos orar a Palavra de Deus, suas promessas e seus atributos;  

Glossário:  

1. Narcisismo - Amor pela própria imagem 2. Pluralismo – Todo “ismo” tem o seu valor exceto o 

cristianismo 3. Inclusivismo – Sistema que defende que todos os pensamentos (mesmo 

contraditórios) devem ser concatenados para o “bem comum” 4. Relativismo – Sistema e 

condição que defende que não há uma verdade absoluta. 5. Atributo - o que é próprio e peculiar 

a alguém ou a alguma coisa. 


